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Brasil 

Pressão nos preços do GNL 
dificultará abertura do 
mercado de gás no Brasil 
 
Grandes consumidores, interessados 
em migrar para o nascente mercado 
livre de gás no país por meio da 
importação, terão de negociar contratos 
este ano diante de um cenário global 
difícil 
 
Por André Ramalho, Valor — Rio 
26/02/2022 11h47  Atualizado há um 
dia 

 
A pressão sobre os preços 

internacionais do gás natural 

liquefeito (GNL), diante dos riscos em 

torno de uma redução das exportações 

russas à Europa, levanta perguntas 

sobre qual será o impacto da invasão da 

Ucrânia pela Rússia sobre o processo 

de abertura do mercado brasileiro 

de gás natural. Grandes 

consumidores, interessados em migrar 

para o nascente mercado livre de gás no 

país por meio da importação, terão de 

negociar contratos este ano diante de um 

cenário global difícil, marcado pelo 

desequilíbrio na relação entre oferta e 

demanda e incertezas sobre quando o 

mercado, estressado desde 2021, voltará 

a se normalizar. 

 

O GNL é, hoje, uma fonte de suprimento 

importante para o país. Em 2021, o 

Brasil bateu recorde de importação do 

produto devido ao aumento da demanda 

das termelétricas desencadeado pela 

crise hídrica. De acordo com dados do 

Ministério de Minas e Energia, cerca de 

27% da oferta de gás ao mercado 

brasileiro foi garantida pela importação 

do gás pelos terminais de regaseificação. 

 

O Brasil conta, hoje, com agentes 

importantes do mercado global de GNL, 

que buscam no processo de abertura do 

país novas oportunidades de negócios. 

Este é o caso de importadores como a 

New Fortress Energy, que opera o 

terminal de regaseificação de Sergipe e 

prevê inaugurar este ano novas unidades 

em Santa Catarina e no Pará; a 

Excelerate Energy, que arrendou da 

Petrobras o terminal da Bahia; além da 

própria estatal brasileira, que opera 

plantas do tipo no Ceará e Rio de 

Janeiro; e a Gás Natural Açu (GNA), 

joint venture formada pela Prumo, BP, 

Siemens e SPIC Brasil e que é dona do 

terminal do Porto do Açu (RJ). Grandes 

fornecedores globais de GNL, como a 

BP, Shell, ExxonMobil e TotalEnergies, 

também buscam contratos no mercado 

brasileiro. 

 

O presidente da Gas Energy, Rivaldo 

Moreira Neto, conta que existe hoje um 

problema de liquidez no processo de 

abertura do setor no Brasil. Segundo ele, 

o volume mais significativo de gás 

disponível pelos novos fornecedores 

privados foi já foi contratado pelas 

distribuidoras para 2022 e 2023, junto 

aos novos fornecedores do mercado 

(Equinor, Galp, PetroReconcavo e 

Shell). Atualmente, cerca de 10% da 

demanda das distribuidoras, o 

equivalente a 4 milhões de metros 

cúbicos diários (m3/dia), é abastecida 

pelo setor privado com gás 

essencialmente nacional, produzido ou 

em terra ou no pré-sal. 

 

Com esse volume já contratado, de 

acordo com o consultor, os grandes 

consumidores industriais têm poucas 

opções de fornecedores de gás nacional 

hoje no país e o GNL deixou de ser uma 

alternativa crível desde 2021, quando os 

preços da commodity saltaram no 
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mercado internacional, em resposta ao 

desbalanceamento da oferta e demanda. 

Moreira Neto afirma que, ainda em 

2021, as negociações entre grandes 

consumidores e os fornecedores, para 

migração para o nascente mercado livre 

de gás no país, em geral, perderam 

tração depois do boom dos preços 

internacionais do GNL a partir do 

segundo semestre. Embora a Gerdau e 

Unigel tenham conseguido fechar 

contratos no ambiente livre para 2022, a 

expectativa agora é que, diante dos 

riscos de que o fluxo do gás russo para a 

Europa seja afetado e o aperto da oferta 

se acentue, os consumidores brasileiros 

tenham de negociar contratos num 

ambiente ainda mais difícil. 

 

O presidente da Gas Energy destaca que, 

com a crise na Europa e o aperto do 

mercado global, a indústria nacional 

terá que disputar cargas de GNL com os 

europeus e que os preços pressionados 

não combinam com a demanda das 

indústrias por gás mais barato. 

 

“O custo de oportunidade hoje para 

qualquer fornecedor de GNL é o que a 

Europa está pagando. O gás para o Brasil 

será sendo disputado a tiro de canhão. A 

contratação firme de GNL pela indústria 

fica mais difícil, porque ela só vai 

comprar gás no mercado livre se puder 

comprar mais barato que consome. E 

isso é praticamente impossível com GNL 

no contexto de hoje”, afirmou. 

 

Segundo Moreira Neto, existe a 

expectativa de entrada de mais gás 

nacional no mercado, a partir de maio, 

com o início das operações do gasoduto 

Rota 3. A grande fornecedora, contudo, 

continuará sendo a Petrobras – que, em 

negociações recentes com 

distribuidoras, repassou o aumento dos 

custos com a importação de GNL para os 

contratos. 

Moreira Neto defende que, para a 

abertura do mercado brasileiro não 

travar neste momento em que o GNL 

não está atrativo para o mercado livre, o 

governo deveria pensar em executar um 

programa de “gas release” — conceito 

previsto na Lei do Gás e que consiste 

numa iniciativa de desverticalização na 

qual o agente dominante cede, 

compulsoriamente, volumes de gás para 

concorrentes. 

 

“Seria uma forma de garantir que o 

mercado continue alimentado de 

liquidez, até que mercado consiga por 

ele mesmo buscar alternativas”, disse. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/02/26/presso-nos-preos-do-gnl-
dificultar-abertura-do-mercado-de-gs-
no-brasil.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Análise: Por que a guerra na 
Ucrânia preocupa o Banco 
Central? 
 
Alta dos preços das commodities e do 
dólar por causa da invasão russa à 
Ucrânia pressiona inflação, o que pode 
levar o BC a subir ainda mais os juros 
 
Por Lucinda Pinto, Valor — São 
Paulo 
27/02/2022 13h16  Atualizado há 20 
horas 
 

Kiyoshi Ota/Bloomberg 
 
A guerra entre Rússia e Ucrânia é 
um evento que gera inflação e coloca 
sobre a mesa a possibilidade de o Banco 
Central brasileiro ter que subir a taxa 
Selic além do previsto. Mesmo em um 
momento em que há 
muitas incertezas sobre a evolução e 
duração do conflito, economistas 
ouvidos pelo Valor já têm declarado 
que, agora, o mais provável é que a taxa 
Selic chegue ao fim deste ano acima 
dos 12,25%, que é a mediana das 
projeções colhidas pela pesquisa Focus, 
realizada pelo Banco Central. 
 
Essa mudança de expectativa está 
baseada, principalmente, no 
comportamento 
dos preços das commodities, que 
vinham em alta nas últimas semanas e 
aceleraram a valorização desde a invasão 
da Ucrânia. Os dois países são 

importantes fornecedores de produtos 
como petróleo, alumínio, gás natural, 
soja, trigo e milho e o conflito deve gerar 
escassez dessas matérias primas no 
mundo, perspectiva que provoca, desde 
já, a alta desses preços. 
 
Mas existe uma outra variável para a 
qual o Banco Central brasileiro estará 
especialmente atento, que é a reação 
do câmbio. A valorização 
do dólar representa inflação na veia, 
porque encarece produtos importados e 
afeta as expectativas de inflação dos 
agentes econômicos. O ambiente de 
incertezas impostas pelo conflito entre 
Ucrânia e Rússia estimula investidores 
do mundo todo a procurarem ativos 
considerados mais seguros, como o 
ouro, os Treasuries, que são os títulos do 
Tesouro americano, e também o dólar. 
 
Na quinta-feira, a notícia da invasão 
de Kiev, a capital ucraniana, já teve a 
capacidade de interromper a trajetória 
de valorização que o câmbio vinha 
exibindo. Até aquele momento, a moeda 
brasileira reagia positivamente a um 
consistente fluxo de recursos externos, 
que chegou ao Brasil atraído 
basicamente por duas razões. 
 
Primeiro, pela grande oferta na bolsa 
brasileira de ações de “value”, ou seja, de 
empresas consolidadas, como as 
exportadoras de commodities, que 
passaram a ser a preferência dos 
investidores diante do cenário de alta de 
juros nos Estados Unidos. 
 
Segundo - e para alguns, mais 
importante -, porque o Banco Central 
puxou a fila da normalização monetária 
no mundo e, no último ano, e subiu a 
taxa de juros em 8,75 pontos 
percentuais, para os atuais 10,75% ao 
ano. Esse movimento melhorou o 
chamado “carry trade”, ou seja, a 
oportunidade de ganhar com o 
diferencial de taxa de juros, o que explica 
uma boa parte desse fluxo externo e a 
valorização cambial recente. 
 
Mesmo com a guerra e com o aumento 
da cautela, o dólar ainda acumula uma 
queda de 7,5% no ano e de 2,8% no mês 
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de fevereiro. A cotação, que terminou a 
sexta-feira perto de R$ 5,16, ainda está 
bem abaixo dos R$ 5,45, taxa usada pela 
ata do Comitê de Política Monetária 
(Copom) como referência para a 
definição do cenário de inflação traçado 
pelo Banco Central, que sustentou a 
perspectiva de continuidade da alta de 
juros. 
 
A questão agora é de que forma esse 
ambiente muito mais nebuloso trazido 
pela guerra vai impactar esse fluxo daqui 
para frente. A disposição do investidor 
em se expor ao risco, certamente, fica 
menor, o que pode trazer mais pressão 
sobre o câmbio daqui para frente. Além 
disso, economistas também acreditam 
que os grandes bancos centrais podem 
ter que subir mais os juros para fazer 
frente a esse ambiente de inflação mais 
alta. Ou seja, para se beneficiar desse 
diferencial de juros maior, a Selic 
também pode precisar subir com mais 
força. 
 
O Banco Central já avisou muitas vezes 
que a taxa de juros é um instrumento de 
política monetária, e não cambial. Ou 
seja, o juro vai ser ajustado para que a 
inflação convirja para a meta, e não para 
garantir uma valorização da moeda. A 
questão é que todas essas questões 
podem afetar as expectativas de inflação 
traçadas pelos agentes e, essas sim, 
movem o BC. Além disso, o BC 
reconhece que as condições financeiras 
norteiam suas decisões, e o câmbio é 
uma delas. 
 

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

ia/2022/02/27/analise-por-que-a-

guerra-na-ucrania-preocupa-o-banco-

central.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

BC da Rússia eleva juro de 
9,5% para 20% e toma outras 
medidas para proteger 
sistema bancário 
 
A autoridade monetária do país 
também avalia “interromper as 
negociações em alguns mercados”, sem 
dar detalhes 

 
Por Dow Jones — Nova York 
28/02/2022 07h07  Atualizado há 2 
horas 

 
O banco central da Rússia tomou 
medidas nesta segunda-feira 
para proteger o sistema bancário 
do país. Entre elas, está o aumento 
da taxa referencial de juro de 9,5% 
para 20% em uma tentativa de atrair 
recursos para os bancos, a maioria deles 
alvos das sanções do Ocidente. 
 
A autoridade monetária informou ainda 
que o mercado acionário russo 
ficará fechado nesta segunda-feira 
e vai anunciar se abrirá na terça. 
 
A instituição comunicou também que 
vai proibir temporariamente que 
corretoras operem vendas de títulos 
por estrangeiros. A autoridade 
monetária do país também avalia 
“interromper as negociações em alguns 
mercados”, sem dar detalhes sobre a 
medida. 
 
O objetivo é conter a turbulência criada 
pela invasão da Ucrânia pela Rússia. 
O banco central disse que a proibição 
começa nesta segunda-feira, enquanto 
as negociações nos mercados de câmbio 
e recompra de títulos na Bolsa de 
Moscou começariam às 10h desta 

segunda no horário local (4h de 
segunda-feira no horário de Brasília). 
 
O rublo, moeda da Rússia, 
desvalorizou-se 28% na manhã 
desta segunda-feira, depois que os 
EUA e os principais países europeus 
decidiram excluir grandes bancos russos 
do sistema global de pagamentos Swift. 
 
No domingo, o Japão se uniu aos 
Estados Unidos e a países 
europeus e aderiu ao movimento 
de banir a Rússia do Swift. O 
primeiro-ministro japonês, Fumio 
Kishida, afirmou que o Japão 
trabalharia com aliados para isolar a 
Rússia do sistema financeiro global. 
 

 

rublos; moedas da Rússia — Foto: 
Pixabay 

https://valor.globo.com/mundo/notici
a/2022/02/28/bc-da-russia-proibe-
corretoras-de-operar-vendas-de-titulos-
por-estrangeiros.ghtml 
 

Retorne ao índice 
  

https://www.dowjones.com/
https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=d0570432-1553-4014-b02b-e1c0e4f4ce67&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=rublo&p=2&r=1646056237575&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Ffinancas%2Fnoticia%2F2022%2F02%2F28%2Frublo-desvaloriza-28-pontos-percentuais-aps-ocidente-decidir-por-excluir-rssia-do-sistema-swift.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=bb0411c1e734cdb327d75062d9c972c5
https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=d0570432-1553-4014-b02b-e1c0e4f4ce67&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=rublo&p=2&r=1646056237575&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Ffinancas%2Fnoticia%2F2022%2F02%2F28%2Frublo-desvaloriza-28-pontos-percentuais-aps-ocidente-decidir-por-excluir-rssia-do-sistema-swift.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=bb0411c1e734cdb327d75062d9c972c5
https://valor.globo.com/busca/click?abTestId=d0570432-1553-4014-b02b-e1c0e4f4ce67&abAlternative=valor-recency-sort-issued&syn=False&q=rublo&p=2&r=1646056237575&u=https%3A%2F%2Fvalor.globo.com%2Ffinancas%2Fnoticia%2F2022%2F02%2F28%2Frublo-desvaloriza-28-pontos-percentuais-aps-ocidente-decidir-por-excluir-rssia-do-sistema-swift.ghtml&abExperiment=valor-recency-sort-issued&key=bb0411c1e734cdb327d75062d9c972c5
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/japo-se-une-a-eua-e-aliados-europeus-para-banir-rssia-do-sistema-swift.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/japo-se-une-a-eua-e-aliados-europeus-para-banir-rssia-do-sistema-swift.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/japo-se-une-a-eua-e-aliados-europeus-para-banir-rssia-do-sistema-swift.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/27/japo-se-une-a-eua-e-aliados-europeus-para-banir-rssia-do-sistema-swift.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/28/bc-da-russia-proibe-corretoras-de-operar-vendas-de-titulos-por-estrangeiros.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/28/bc-da-russia-proibe-corretoras-de-operar-vendas-de-titulos-por-estrangeiros.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/28/bc-da-russia-proibe-corretoras-de-operar-vendas-de-titulos-por-estrangeiros.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/28/bc-da-russia-proibe-corretoras-de-operar-vendas-de-titulos-por-estrangeiros.ghtml


6 

 

 
 

Finanças 

BIS diz que aplicará sanções 
financeiras impostas contra 
Rússia 
 
Europeus, americanos, canadenses e 
japoneses congelarão todos os ativos do 
BC russo, para evitar que ele financie a 
guerra de Putin; sanções visam também 
os ativos dos oligarcas russos 
 
Por Assis Moreira, Valor — 
Genebra 
28/02/2022 09h34  Atualizado há 42 
minutos 

 
O Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), uma espécie de 
banco dos bancos centrais, avisou que 
vai aplicar as sanções 
financeiras contra a Rússia que 
foram anunciadas pelos Estados 
Unidos, Europa, Canadá e 
Japão por causa da invasão 
da Ucrânia por forças russas. 
 
“É importante acrescentar que o BIS não 
será uma via para que as sanções sejam 
contornadas”, disse Jill Forde, chefe de 
comunicações do banco sediado na 
Basileia, hoje. A instituição não faz 
comentários, porém, sobre suas relações 
bancárias ou conhecimento sobre os 
bancos. 
 
Claudio Borio, diretor do Departamento 
Economico e Monetário do BIS, lembrou 
que sanções já foram aplicadas no 
passado. “A principal diferença é, 
naturalmente, que o país em que foram 
aplicadas desta vez é maior e tem um 
papel maior no sistema financeiro 
quanto à forma como isso complicaria a 
tarefa dos bancos centrais”, disse ele. 

 

Claudio Borio, diretor do Departamento 
Economico e Monetário do BIS, lembrou 
que sanções já foram aplicadas no 
passado — Foto: Valor 

Pelas sanções, ficam proibidas as 
transações do banco central russo. 
Europeus, americanos, canadenses e 
japoneses congelarão todos os ativos do 
BC russo, para evitar que ele financie a 
guerra do presidente Vladimir Putin. 
As sanções visam também os ativos dos 
oligarcas russos. 
 
EUA, a Europa e seus parceiros dizem 
que vão assim impedir Vladimir Putin 
“de usar seu tesouro de guerra”. “Vamos 
paralisar os ativos do banco central da 
Rússia. Isto irá congelar suas transações. 
E tornará impossível para o Banco 
Central a liquidação de seus ativos”, 
afirmou a presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, no 
sábado. 
 
O economista Anders Åslund, do 
Atlantic Council, em Washington, 
especialista em Rússia, destacou como 
as sanções econômicas deixarão a Rússia 
fora das finanças globais. “Poucos 
podem viajar para lá porque quase todos 
os voos internacionais foram suspensos. 
Os cartões de crédito e outros meios de 
pagamento internacionais cessarão. A 
bolsa de valores e os títulos russos 
entrarão em colapso’, disse. 
 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/02/28/bis-diz-que-aplicara-
sancoes-financeiras-impostas-contra-
russia.ghtml 
 
 

Retorne ao índice 
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Mundo 

Análise: Guerra pressiona 
ainda mais preços do níquel, 
negócio no qual a Vale quer 
crescer 
 
Esse é um negócio relativamente novo 
para a Vale, no qual a companhia 
ingressou no começo dos anos 2000 
com a compra de ativos no Canadá, e no 
qual a mineradora ainda busca 
encontrar o melhor caminho 
 
Por Rafael Rosas e Francisco 
Góes, Valor — Rio 
27/02/2022 12h02  Atualizado há 22 
horas 

 
A guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia colocou mais pressão sobre 
os preços do níquel e do cobre no 
mercado internacional, que já vinham 
em alta antes mesmo do conflito. 
 
“Houve aceleração [dos preços do 
níquel] após o conflito, então há 
um impacto [da guerra nos 
preços], mas ainda é 
especulativo”, disse na sexta-feira 
o presidente da Vale, Eduardo 
Bartolomeo, em teleconferência 
com analistas sobre os resultados 
da empresa no quarto trimestre de 
2021. 
 
Bartolomeo disse que na véspera da 
teleconferência [na quinta-feira, dia da 
eclosão da guerra] os preços do níquel 
situaram-se na faixa de US$ 25 mil por 
tonelada, um patamar “bastante 
razoável”, afirmou. 
 
Para efeitos de comparação, no quarto 
trimestre de 2021 o preço realizado pela 
Vale no níquel foi de US$ 19 mil por 
tonelada, acima dos US$ 17,3 mil por 
tonelada registrados no pela empesa no 
quarto trimestre de 2020 
 

No cobre, o preço realizado no quarto 
trimestre de 2021 foi de US$ 10,2 mil, 
acima dos US$ 7,1 mil por tonelada do 
mesmo trimestre do ano anterior. 
 
Bartolomeo indicou que o conflito 
geopolítico na Europa não trouxe 
restrições físicas ao mercado de níquel 
até o momento, afirmou que os preços 
vinham reagindo antes mesmo da tensão 
política, por razões de oferta e demanda, 
e disse que os estoques na London Metal 
Exchange (LME) estão muitos baixos, 
equivalentes a 1,6 semana. 
 
Esse é um negócio relativamente novo 
para a Vale, no qual a companhia 
ingressou no começo dos anos 2000 com 
a compra de ativos no Canadá, e no qual 
a mineradora ainda busca encontrar o 
melhor caminho, que lhe garanta 
produzir de forma eficiente e com 
rentabilidade. A mineradora brasileira 
vê no níquel e no cobre uma 
oportunidade de ganho de valor no 
futuro. 
 
O segmento de metais básicos da Vale 
respondeu por 17% da receita líquida da 
empresa no quarto trimestre de 2021, 
enquanto o minério de ferro, principal 
negócio da empresa, representou 82,6% 
da receita de vendas no período. 
 
Agora, depois de algumas paralisações, a 
Vale busca retomar a produção nos 
metais básicos, aumentar a segurança e 
a confiabilidade das operações para 
aproveitar a forte demanda global em 
meio a demandas crescentes por carros 
elétricos e energia limpa. 
 
O novo elemento nessa equação é a 
guerra na Ucrânia e seus possíveis 
efeitos sobre a economia mundial. 
No mercado de minério de ferro também 
pode haver repercussões. 
 
O vice-presidente executivo de ferrosos 
da Vale, Marcelo Spinelli, afirmou na 
mesma teleconferência que, no mercado 
de pelotas de minério de ferro (um 
aglomerado usado na siderurgia como 
insumo), Rússia e Ucrânia representam 
30% do fornecimento de um mercado 
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global de cerca de 120 milhões de 
toneladas por ano. 
 
“Tem impacto [no mercado de pelotas de 
minério de ferro]. A questão é o tempo 
que vai demorar [o conflito]”, disse 
Spinelli. 
Já estamos em mercado ajustado, pelo 
lado da oferta. O impacto deve ser 
redução de produção. 
Segundo ele, o impacto primário está 
muito mais voltado para as plantas do 
Leste Europeu. “Os prêmios [valores 
adicionais] de pelota devem reagir. A 
gente está com os prêmios já avançados 
no trimestre e, dependendo da extensão 
do problema, a gente provavelmente 
deve ter um impacto do prêmio no 
trimestre seguinte”, disse. 
 
Na mesma teleconferência, a nova vice-
presidente-executiva de metais básicos 
da Vale, Deshnee Naidoo, disse que os 
produtos desse portfólio vivem um 
“momento emocionante”, e afirmou que 
o foco da atual gestão da empresa é 
reduzir custos e aproveitar o mercado 
favorável para disponibilizar maiores 
volumes de produtos (níquel e cobre) e 
capturar margens. 
 
“O aumento da demanda, juntamente 
com a falta de oferta, atrairá interesse 
significativo por toda a indústria. O 
crescimento da demanda de níquel está 
previsto para duplicar na próxima 
década, impulsionado pela demanda de 
veículos elétricos”, disse Naidoo, 
acrescentando que a demanda por cobre 
deve aumentar em 1/3 até 2030, 
beneficiando-se tanto da crescente 
demanda por veículos elétricos, quanto 
da transição energética mais ampla. 
 
A executiva garantiu que, com a 
demanda permanecendo forte, as 
operações da companhia no Canadá 
estão “muito bem posicionadas” para 
atender ao mercado, depois de um 2021 
difícil, inclusive com uma greve na 
região de Sudbury. 
 
Ela também enumerou iniciativas, no 
Brasil, para aumentar a produção em 
projetos de cobre, no Pará, incluindo o 
empreendimento de Alemão e a 

extensão de Sossego, além da expansão 
de Salobo. Também está em estudo a 
extensão da capacidade de Onça Puma 
para produção de níquel, nesse caso com 
a possível construção de um segundo 
porto. 
 
“Seguiremos buscando avançar nosso 
potencial de recursos e aumentar nossas 
reservas e recursos para apoiar os planos 
de substituição e crescimento. Somente 
em 2021 perfuramos mais do que 450 
mil metros, mais do que executamos nos 
últimos 25 anos e planejamos aumentar 
isso em mais 20% em 2022”, disse 
Naidoo aos analistas. 
 
Criação de nova empresa 

 
Também na teleconferência, o 
presidente da Vale afirmou que não há 
decisão tomada sobre a possibilidade de 
separar o negócio de metais básicos da 
companhia. “O tema de separar os ativos 
de metais continua sobre a mesa, mas 
primeiro precisamos fazer o dever de 
casa”, disse Bartolomeo. 
 
A Vale vem analisando há algum tempo 
a possibilidade de separar a área de 
metais básicos porque entende que, 
dentro da mineradora, essa área não 
recebe a avaliação de mercado que 
deveria. Portanto, há um valor adicional 
na área de metais que a Vale considera 
que pode capturar com uma separação 
do negócio. 
 
Essa separação poderia se dar, 
eventualmente, por meio de uma oferta 
inicial de ações (IPO) do negócio de 
metais básicos. Essa oportunidade foi 
examinada pela Vale, na década 
passada, mas não foi adiante justamente 
porque os preços do níquel e do cobre 
não atingiram patamares que 
permitissem a operação. 
 
O que determina a viabilidade desse tipo 
de transação é o preço do níquel e do 
cobre no mercado internacional. 
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— Foto: Reprodução/Vale 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2

022/02/27/analise-guerra-pressiona-

ainda-mais-precos-do-niquel-negocio-

no-qual-a-vale-quer-crescer.ghtml 
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Empresas 

Como a guerra na Ucrânia 
afeta companhias aéreas e a 
Embraer 
 
Para a fabricante brasileira de 
aeronaves, as sanções da comunidade 
internacional aos russos podem afetar o 
acesso ao titânio, metal leve usado na 
fabricação de aeronaves e seus motores 
 
Por Stella Fontes, Valor — São 
Paulo 
27/02/2022 16h14  Atualizado há 18 
horas 

 
Embora a guerra na Ucrânia não tenha 
afetado os voos das companhias aéreas 
brasileiras até o momento, Embraer, 
Latam, Gol e Azul monitoram de perto 
seus desdobramentos, que podem ter 
impacto relevante nos custos e 
operações do setor. 
 
Para a fabricante brasileira de 
aeronaves, as sanções da comunidade 
internacional aos russos podem afetar o 
acesso ao titânio, metal leve usado na 
fabricação de aeronaves e seus motores. 
 
A VSMPO-Avisma, controlada pela 
estatal Rostec, tem o monopólio da 
produção de titânio e peças forjadas com 
o metal na Rússia. E é importante 
fornecedora da indústria aeronáutica 
mundial. Assim como Embraer, Boeing 
e Airus dependem em boa parte do 
titânio russo. 
 
Um embargo à Rússia, portanto, poderia 
atingir diretamente as maiores 
fabricantes de aeronaves no mundo. 
 
Segundo a agência Reuters, a VSMPO-
Avisma responde por 25% da oferta 
global de titânio. Especificamente no 
mercado aeronáutico, essa participação 

subiria a 50%, segundo consultorias 
internacionais. 
Procurada, a Embraer informou que 
avalia a cadeia de suprimentos de titânio 
de forma constante, como faz com 
outros materiais. “Neste momento, o 
fornecimento de titânio não preocupa a 
Embraer, já que a empresa mantém alto 
nível de estoque deste material”, disse 
em nota. 
 
Em postagem no LinkedIn há dois dias, 
o presidente da Latam Brasil, Jerome 
Cadier, enumerou potenciais impactos 
da guerra para as companhias aéreas e 
destacou que a pressão sobre os custos é 
“inegável”, citando também o titânio. 
 
“Infelizmente na situação em que está o 
setor, estes aumentos vão impactar os 
preços das passagens. É uma pena, 
especialmente em um momento no qual 
o que mais queremos é voltar a voar”, 
escreveu. 
 
Na avaliação do executivo, a guerra na 
Ucrânia pode afetar o mercado de 
capitais e a disponibilidade de crédito e 
preço e oferta de commodities 
relevantes para a indústria, incluindo o 
metal. 
 
“Além disto, precisamos utilizar a 
#flexibilidade para replanejar o que 
adquirimos durante a crise. Comentei 
isto com vocês: aquele horizonte de 
longo prazo não existe mais. Temos de 
reagir rápido no curto prazo e ajustar a 
oferta em função destes custos. Muito 
trabalho pela frente! Que o bom senso, 
#respeito à vida e às fronteiras impere 
neste momento!”, acrescentou. 
 
Em nota, a Latam informou que não voa 
para a Ucrânia e, até o momento, seus 
voos não foram afetados pelo 
fechamento do espaço aéreo em 
diferentes países. 
 
A Gol, por sua vez, informou que não 
opera voos para a Ucrânia e reforçou 
posicionamento recente da Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), 
que já alertava para potenciais impactos 
do câmbio e do petróleo nos custos do 
setor aéreo. 



11 

 

 
“Sobre este triste momento, informamos 
que nossas associadas não operam voos 
que tenham como destino final da região 
do conflito e acompanhamos com 
atenção os impactos nas cotações do 
dólar e do petróleo, que podem 
aumentar ainda mais os custos”, 
informou a associação. 
 
Procurada, a Azul informou em nota que 
“suas operações seguem dentro da 
normalidade e sem nenhum impacto”. 
“Um eventual efeito no valor das 
passagens vai depender do impacto da 
guerra sobre custos como dólar ou 
petróleo, que são monitorados 
constantemente pela companhia”, 
acrescentou. 
 
Na sexta-feira, as ações PN da Azul 
recuaram 2,95% na B3, para R$ 25,29. 
Os papéis da Gol encerraram o dia a R$ 
17,28 cada, baixa de 0,97%. As ações ON 
da Embraer subiram 0,9%, para R$ 
17,60. Já as ações da Latam recuaram 
4% na bolsa chilena, para 269,88 pesos 
chilenos. 
 

 

Embraer — Foto: Reprodução 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/27/como-a-guerra-na-
ucrania-afeta-companhias-aereas-e-a-
embraer.ghtml 
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Legislação 

Justiça concede liminar para 
reduzir ISS de advogados 
 
Profissionais da cidade de São Paulo se 
livram de aumento de até 2.500% 
 
Por Beatriz Olivon — Brasília 
26/02/2022 11h00  Atualizado há um 
dia 

 
Advogados conseguiram liminar na 
Justiça paulista para afastar aumento 
de ISS que poderia chegar 
a 2500% em algumas sociedades. A 
decisão suspende os efeitos da Lei nº 
17.719, de 2021, que mudou a forma de 
cobrança de todas as sociedades 
profissionais. 
 
A Lei nº 17.719 foi editada no fim de 
2021 e produziria efeito em março para 
o pagamento em abril. Pela norma 
anterior, a Lei nº 13.701, de 2003, o 
pagamento de ISS era feito pela 
multiplicação de um valor fixo (baseado 
na receita bruta) pelo número de 
profissionais. A nova lei criou um 
aumento progressivo de acordo com o 
número de profissionais. 
 
As faixas de receita bruta mensal ficam 
entre R$ 1.995,26, multiplicados pelo 
número de profissionais habilitados, até 
cinco habilitados, e R$ 60 mil, 
multiplicados pelo número de 
profissionais habilitados, para casos que 
superar cem. 
 
Na liminar, a juíza Gilsa Elena Rios 
decidiu suspender a exigibilidade do 
crédito tributário. Determinou que a 
receita municipal deixe de autuar, 
inscrever em dívida ativa, negar emissão 
de certidão de regularidade fiscal e 
efetuar cobrança (administrativa ou 
judicial) de valores a título de ISS 
calculados conforme a Lei nº 17.719, de 
2021 (processo nº 1005773-

78.2022.8.26.0053). Para a juíza, não se 
pode admitir que a capacidade 
contributiva seja aferida pela renda 
bruta presumida com natureza variável. 

 

— Foto: Pixabay 

A decisão foi dada em pedido feito pelo 
Centro de Estudos das Sociedades de 
Advogados (Cesa), Sindicato das 
Sociedades de Advogados dos Estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro (SINSA) 
e seccional paulista da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-SP). As 
entidades entraram com um mandado 
de segurança coletivo com pedido de 
liminar para suspender a previsão de lei 
municipal de São Paulo que autoriza o 
aumento de quase 2.500% no ISS. 
 
“Se a sociedade tem mais de cem 
advogados, o valor a pagar é 
exorbitante”, afirma o presidente do 
Cesa, Gustavo Brigagão. De acordo com 
o tributarista, a nova lei viola a 
capacidade contributiva, o direito de 
associação e o princípio da 
razoabilidade, além da pretensão de se 
utilizar o tributo com efeito de confisco. 
 
Ainda segundo o advogado, a alteração 
na tributação é uma tentativa 
inconstitucional de modificar a 
sistemática de tributação das sociedades 
uniprofissionais para fins de 
recolhimento do ISS. “Com o aumento 
feito, os efeitos da tributação fixa são 
anuladas”, diz. Para Brigagão, o valor 
fixo com base na estimativa de receita 
bruta já não seria válida. 
 
A liminar, afirma Brigagão, protege 
todas as sociedades uniprofissionais 
estabelecidas na cidade de São Paulo, 
aquelas constituídas por dois ou mais 
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profissionais de uma mesma categoria 
para prestarem o serviço de sua 
formação, como médicos, 
contadores, arquitetos, 
advogados, engenheiros, entre 
outros. 
 
Além disso, acrescenta o advogado, a 
liminar passa um recado para outras 
cidades. “Quando um município que tem 
mais influência sobre os demais lança 
uma inciativa dessas outros vão atrás. 
Então é um aviso muito importante que 
se dá para outros municípios também.” 
A Procuradoria-Geral do 
Município de São Paulo informa, em 
nota, que está adotando as providências 
pertinentes ao cumprimento da decisão 
liminar e que ainda serão avaliadas e 
adotadas as medidas judiciais cabíveis. 
O órgão destaca que a decisão tem efeito 
apenas para as partes envolvidas no 
processo e que não recebeu outras ações 
com o mesmo pedido por parte de outras 
categorias. 
 
A Secretaria Municipal da 
Fazenda afirma que a inovação trazida 
pela Lei Municipal nº 17.719, de 2021, 
teve como objetivo a justiça fiscal , além 
de corrigir “gravíssimas distorções” no 
tratamento tributário das sociedades 
uniprofissionais de maior poder 
econômico, em comparação ao 
tratamento dispensado à imensa 
maioria de contribuintes paulistanos. 
 
“A tributação para as SUPs de menor 
porte (com até cinco profissionais) 
sofreu redução real com a 
implementação da medida”, alega o 
órgão, acrescentando que quase 90% 
das sociedades uniprofissionais 
possuem até cinco profissionais 
habilitados. 
 
Ainda segundo a Secretaria, mesmo 
incrementando a tributação para as 
sociedades de maior porte, a lei 
municipal mantém para elas regime 
mais favorecido de tributação do que a 
aplicável na hipótese de adoção do 
regime ordinário de tributação sobre a 
receita de prestação de serviços. Em 
uma simulação da aplicação da nova 
metodologia haveria, para as sociedades 

uniprofissionais de advogados, diz o 
órgão, uma base de cálculo total para o 
exercício na ordem de R$ 6,7 bilhões. 
Caso a incidência fosse pelo regime 
normal de tributação, a base seria da 
ordem de R$ 17,8 bilhões. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/26/justica-concede-
liminar-para-reduzir-iss-de-
advogados.ghtml 
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Legislação 

Justiça determina julgamento 
no Carf no prazo de 30 dias 
 
Decisão no Distrito Federal beneficia 
uma contribuinte idosa, com doença 
grave 
 
Por Bárbara Pombo — São Paulo 
27/02/2022 08h30  Atualizado há um 
dia 

 
A Justiça Federal no Distrito 
Federal determinou liminarmente que 
o Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) julgue, em até 30 dias, 
quatro processos 
administrativos que estão parados 
desde 2018. A decisão favorece 
uma contribuinte idosa, que possui 
moléstia grave. Foi proferida em um 
contexto de alta no estoque de processos 
pendentes de análise no tribunal 
administrativo, durante 
a pandemia da covid-19. Cabe 
recurso. 
 
Com a decretação do isolamento social, 
o Carf passou a realizar audiências 
por videoconferência. Mas fez um 
recorte de casos aptos para julgamento a 
partir de um requisito: o valor discutido 
nas autuações. No início da crise 
sanitária, autorizou a análise de 
processos de até R$ 1 milhão e foi 
aumentando gradualmente o limite. 
Hoje, o teto é de R$ 36 milhões. 
 
Atualmente, quase 91 mil 
processos que somam R$ 983 
bilhões esperam julgamento no 
tribunal, de acordo com o 
relatório Dados Abertos do Carf. No 
início da pandemia, em março de 2020, 
o acervo era de R$ 602 bilhões, mas 
em 114 mil casos. 

 

— Foto: André Corrêa/André 
Corrêa/Senado Federal 

Na decisão, proferida na segunda-feira 
(21), o juiz substituto Manoel Pedro 
Martins de Castro Filho, da 6ª Vara 
Federal Cível do Distrito Federal, 
afirmou que tem privilegiado a isonomia 
e o respeito à ordem cronológica para a 
análise dos requerimentos dentre os 
peticionantes que esperam resposta da 
administração pública. 
 
“Aqui, contudo, tratamos de demora de 
mais de um ano, excessiva, que atenta 
contra os princípios constitucionais”, 
afirma o magistrado na decisão 
(mandado de segurança nº 1009641-
43.2022.4.01.340). A Lei nº 
11.547/2007, no artigo 24, determina 
que a decisão administrativa seja 
proferida em até 360 dias a contar do 
protocolo de petições, defesas ou 
recursos administrativos do 
contribuinte. 
 
Nos casos em que houve determinação 
judicial para julgamento no Carf, a 
Receita Federal exige Imposto de 
Renda (IR), CSLL, PIS e Cofins devi
dos pela empresa da qual a contribuinte 
foi sócia. Ela vendeu a empresa e é 
cobrada de forma solidária pelo não 
recolhimento dos tributos pelos atuais 
donos. 
 
“Ela está com bens arrolados. Quer ver o 
caso julgado rápido porque tem 
convicção do direito”, diz o advogado 
Eduardo Salusse, que a representa. “A 
pandemia não é justificativa [para não 
analisar os processos] porque o Carf tem 
mecanismo para julgamentos não 
presenciais”, acrescenta. 
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A Procuradoria-Regional da 
União (PRU) foi intimada para 
apresentar contestação. Mas, por meio 
de nota enviada ao Valor, informa que 
a competência para representar a União, 
no caso, é da Fazenda Nacional. 
 
A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), por sua vez, afirma 
que só poderá eventualmente se 
manifestar sobre a decisão caso haja 
alteração no polo passivo da ação, para 
incluir a Fazenda Nacional. 

 

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

a/2022/02/27/justica-determina-

julgamento-no-carf-no-prazo-de-30-

dias.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Legislação 

O que está em jogo no 
julgamento do Reintegra? 
 
Espera-se que a interpretação que será 
dada pelo STF confira o adequado 
ressarcimento às empresas que se 
enquadram nos critérios de 
aproveitamento do Reintegra 
 
Por Bárbara Bach 
25/02/2022 05h03  Atualizado há 3 
dias 

 
As ações diretas de inconstitucionali- 
dade (ADIs) 6040 e 6055 versam sobre 
o Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras (Reintegra) e, dentre 
outras alegações, suscitam a parcial 
inconstitucionalidade do artigo 22 da 
Lei Federal nº 13.043/2014 e, por 
arrastamento, do artigo 2º do Decreto 
nº 8.415/2015. 
 
Tais dispositivos disciplinam o 
procedimento de devolução dos resíduos 
tributários que remanescem na cadeia 
de produção de bens exportados, como 
forma de corrigir as distorções geradas 
pelo sistema tributário brasileiro e, 
assim, impedir a exportação de tributos 
por meio do Reintegra. O referido artigo 
22 estabelece que a empresa que exporte 
bens do rol taxativo do artigo 23 da 
mesma lei poderá apurar crédito 
mediante a aplicação de percentual 
estabelecido pelo Poder Executivo, tal 
percentual pode variar entre 0,1% e 3%. 
 
Na hipótese de resíduos tributários 
adicionais não cobertos pelo regime, a 
Lei nº 13.043/2014, no parágrafo 2º do 
citado artigo 22, estabelece que tal 
crédito poderá, ainda, 
excepcionalmente: “(...) ser acrescido 
em até 2 (dois) pontos percentuais, em 
caso de exportação de bens em cuja 

cadeia de produção se verifique a 
ocorrência de resíduo tributário que 
justifique a devolução adicional (...)”, 
desde que “comprovado por estudo ou 
levantamento realizado conforme 
critérios e parâmetros definidos em 
regulamento”. 
 
Não obstante, apesar de ter mais de sete 
anos de vigência no ordenamento 
brasileiro, o instituto do Reintegra 
nunca teve seu residual de 2% 
devidamente regulamentado, o qual 
deveria ser apurado com a aplicação de 
percentual de representatividade das 
receitas de exportação frente ao total das 
receitas do contribuinte de bens 
industrializados, de modo que deveria 
ser garantido quando a soma da 
proporção dos tributos recolhidos sobre 
a exportação (considerando encargos 
sociais, Cides, ISS, dentre outros) é 
superior ao montante restituído no 
cálculo comum do Reintegra. 
 
Espera-se que a interpretação que 
será dada pelo STF confira o 
adequado ressarcimento às 
empresas 
 
No último dia antes do recesso do 
Judiciário, foi divulgado que as referidas 
ADIs foram incluídas na pauta para 
julgamento no dia 17 de março. 
 
Movida pelo Instituto Aço Brasil, a ADI 
6040 suscita a necessidade de 
declaração parcial de 
inconstitucionalidade em relação à 
expressão “estabelecido pelo Poder 
Executivo” no artigo 22 e parágrafos da 
Lei nº 13.043/2014, uma vez que a 
autonomia conferida ao Poder 
Executivo, de editar o regulamento para 
determinar as condições para o 
aproveitamento do residual de 
Reintegra, permite brechas à 
modificação do percentual dos resíduos 
pelo Poder Executivo de maneira 
arbitrária, lesando o preceito 
constitucional de desenvolvimento 
nacional. 
 
Além disso, requer seja dada 
interpretação conforme a Constituição 
aos parágrafos 1º e 2º, que atualmente 
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regulam a variação de percentual por 
diferenciação de bem exportado para 
“assegurar o direito do exportador de 
recuperar o resíduo tributário que 
indevidamente remanesce na cadeia 
produtiva do produto exportado, 
mediante a comprovação por estudo ou 
levantamento em cada caso concreto, 
submetido ao crivo da autoridade 
administrativa”. 
 
Por último, impugna a 
constitucionalidade do Decreto nº 
8.415/2015, para que seja suprimida a 
expressão “de 3%” (constante do caput 
do artigo 2º) e para que sejam 
declarados inconstitucionais os 
parágrafos 7º e 8º do mesmo artigo, que 
tratam das variações dos percentuais em 
determinados períodos, de forma a 
assegurar a utilização plena do 
Reintegra, isto é, a aplicação de 
percentual que garanta, em cada cadeia 
produtiva de produto exportado, a 
devolução integral dos resíduos 
tributários verificados. 
 
Já a ADI 6055 foi proposta pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e guarda similaridades com a ADI 
6040, tendo por um dos objetos a 
declaração parcial de 
inconstitucionalidade do mesmo 
dispositivo 22 da Lei nº 13.043/2014. 
 
O pleito também abrange pedido de 
inconstitucionalidade por arrastamento 
dos Decretos nº 8.543/2015, nº 
9.148/2017 e nº 9.393/2018, a fim de ter 
como efeito, um controle da 
discricionariedade do Poder Executivo 
para modificar os percentuais do 
Reintegra. 
 
Como consequência, requer que a Corte 
fixe interpretação ao artigo 22 da Lei nº 
13.043/14, vedando o Poder Executivo 
de reduzir discricionariamente os 
percentuais de apuração do crédito do 
Reintegra. Isso porque, apesar de o 
Executivo ter por função calibrar o 
percentual de apuração de valores 
residuais, “após fixar o percentual que 
entender adequado, não o pode reduzir 
discricionariamente e sem uma 
relevante justificativa”. 

Assim, a expectativa do julgamento dá-
se pela análise que será realizada quanto 
à prerrogativa do Poder Executivo para 
modificar indiscriminadamente os 
percentuais do instituto e sanar a 
questão. Se positiva ao contribuinte, 
espera-se que a interpretação que será 
dada confira o adequado ressarcimento 
às empresas que se enquadram nos 
critérios de aproveitamento do 
Reintegra, conforme previsão legal, 
cessando a ampla discricionariedade 
que o Poder Executivo vem 
apresentando ao promulgar sucessivos 
decretos reduzindo imotivadamente os 
percentuais do regime - deixando de 
fazê-lo, por outro lado, em relação ao 
residual de 2% -, prejudicando a sua 
função e, consequentemente, o 
desenvolvimento econômico do país. 
 
Independentemente da política 
governamental, o direito dos 
contribuintes está fundamentado em 
normas constitucionais que garantem ao 
exportador o aproveitamento dos 
créditos do Reintegra, a fim de evitar a 
consequente exportação de tributos. 
 
Bárbara Bach é advogada sênior 
em direito tributário contencioso 
da Lira Advogados 
Este artigo reflete as opiniões do 
autor, e não do jornal Valor 
Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser 
responsabilizado pelas 
informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza em 
decorrência do uso dessas 
informações 

 

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

a/2022/02/25/o-que-esta-em-jogo-no-

julgamento-do-reintegra.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Míriam Leitão 

Hoje é dia da batalha 
econômica, Ocidente acerta o 
alvo, e BC russo tenta 
defender a moeda 

Por Míriam Leitão 

28/02/2022 • 08:07 

Em São Petesburgo, na Rússia, homem caminha 

sobre letreiro luminoso com a cotação do rublo, 

que derreteu após a invasão do país à Ucrânia | 

REUTERS/Anton Vaganov 

 

Hoje é o dia da batalha econômica, 

enquanto as outras batalhas continuam 

acontecendo: a cibernética e a mais 

dolorosa delas, a do campo de batalha. E 

tem ainda a diplomática que se 

desenrola na fronteira entre Ucrânia e 

Bielorússia, ou Belarus. 

Logo cedo aconteceu o que dissemos 

aqui nesse espaço, no domingo à noite, 

que iria acontecer: o dólar disparou na 

Rússia, chegou a 30% de alta, e o Banco 

Central russo teve que elevar os juros de 

9,5% para 20%, como dissemos aqui 

também logo cedo, para tentar defender 

o rublo. 

O que está acontecendo é que a Rússia 

não esperava a dimensão da sanções 

econômicas, Putin subestimou o poder 

de fogo na economia, achando que as 

economias do Ocidente teriam medo de 

usar o arsenal pesado porque isso afeta 

as suas próprias economias. A decisão 

sem precedentes de colocar o Banco 

Central russo como alvo e congelar as 

reservas cambiais do país que estão em 

poder do sistema financeiro do Ocidente 

acerta o alvo. 

Mas hoje tudo está refletindo o 

agravamento da guerra no fim de 

semana: petróleo em alta, gás 

disparando, trigo já subiu 5%, as bolsas 

da Europa caem e as ações dos bancos 

despencam. Não ficará barato para a 

Rússia essa agressão ao Direito 

internacional, à Carta da Onu, e à 

soberania da Ucrânia. Ainda que de 

todas as batalhas a que se trava nas ruas 

das grandes cidades da Ucrânia seja a 

mais dolorosa, há também essa escalada 

da guerra econômica. 

A delegação ucraniana já chegou à 

fronteira, e a negociação para um cessar 

fogo já começou. Hoje é dia de - plena 

segunda de um suposto carnaval - ficar 

com os olhos postos nos indicadores 

econômicos porque eles vão refletir os 

rumos dessa guerra despropositada. 

  
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam
-leitao/post/hoje-e-dia-da-batalha-
economica-ocidente-acerta-o-alvo-e-bc-
russo-tenta-defender-moeda.html 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

‘Reforma tributária é projeto 
de Estado, não de governo’, 
diz relator do projeto no 
Senado 
 

Roberto Rocha espera que PEC 110 seja 

aprovada nas duas Casas do Congresso 

ainda este ano e diz que texto final é um 

jogo de ‘ganha-ganha’ para o país 

 
Fernanda Trisotto 
26/02/2022 - 04:30 
 

Senador Roberto Rocha, relator da PEC 

110 Foto: Jorge William / Agência O 

Globo 

 
BRASÍLIA - O senador Roberto Rocha, 

relator da proposta de emenda à 

Constituição (PEC) 110, que promove 

alterações na tributação sobre consumo 

em um dos capítulos da reforma 

tributária, está otimista. Ele espera que 

o texto seja aprovado este ano nas duas 

Casas do Congresso, embora não crave 

um prazo limite para a aprovação do 

projeto. 

Nesta semana, o senador apresentou 

novo parecer. A regra geral não muda: o 

eixo segue sendo a criação de um 

imposto sobre valor agregado (IVA) 

Dual, com um tributo exclusivo para a 

União (PIS e Cofins) e outro para 

estados e municípios (ICMS e ISS). 

 

O tributo exclusivo da União é a 

Contribuição sobre Bens e Serviços 

(CBS), que aparece em projeto de lei 

proposto pelo governo em julho de 

2020, mas que ainda não tem relatório. 

O outro tributo seria chamado de IBS e 

valeria para estados e municípios. 

 

Para angariar apoio, Rocha propôs uma 

mudança no parecer: ampliou o período 

de transição do IBS, que passará a ser 

cobrado no destino e não na origem. A 

transição, prevista para 20 anos, será em 

40 anos, com garantia de que nenhum 

ente terá perda de arrecadação na 

primeira fase. 

 

ENTENDA O NÓ DA 
TRIBUTAÇÃO NO BRASIL 
 
Sistema complexo 

 

Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/reforma-tributaria-novo-relatorio-amplia-periodo-de-transicao-tema-volta-ccj-depois-do-carnaval-1-25406417
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/reforma-tributaria-novo-relatorio-amplia-periodo-de-transicao-tema-volta-ccj-depois-do-carnaval-1-25406417
https://oglobo.globo.com/economia/entenda-no-da-tributacao-no-brasil-25002494
https://oglobo.globo.com/economia/entenda-no-da-tributacao-no-brasil-25002494
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O governo apresentou o projeto de lei 

que mexe com a tabela do Imposto de 

Renda, considerado a segunda parte da 

reforma tributária. A parte principal da 

reforma é a unificação dos impostos. 

Mas entrar em um acordo sobre como 

ela será feita é tão complexo quanto o 

próprio sistema tributário brasileiro. 

Estados e municípios temem perder 

uma fatia de suas arrecadações e são 

muitos os impostos. 

 

Emaranhado de impostos 
 

Foto: Ana Branco / Agência O Globo 

 

O Brasil tem, pelo menos, cinco tributos 

embutidos nos preços de bens e serviços: 

três cobrados pela União (IPI, PIS e 

Cofins), um dos estados (ICMS) e um 

dos municípios (ISS). Só o ICMS tem 27 

formatos diferentes, um para cada 

estado e o DF. Ou seja, para vender em 

outros estados, o empresário tem que 

pagar e conhecer os diferentes tributos. 

 

Custo alto 

 

Foto: Pixabay 

 

Além da quantidade de tributos, o custo 

é alto. Um exemplo é a tributação geral 

de medicamentos, uma das maiores do 

mundo, em torno de 33%. Em países 

desenvolvidos é de cerca de 6%. Outro 

item essencial com carga tributária 

elevada, por exemplo, é o absorvente 

íntimo: 27% só de imposto. 

 

Classificação 

 

Foto: Rag Dutra / Rag Dutra 

 

A classificação é outro problema 

recorrente. É perfume ou água de 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-entrega-lira-projeto-que-eleva-isencao-do-ir-r-25-mil-veja-nova-tabela-25076572
https://oglobo.globo.com/economia/governo-entrega-lira-projeto-que-eleva-isencao-do-ir-r-25-mil-veja-nova-tabela-25076572
https://oglobo.globo.com/economia/governo-entrega-lira-projeto-que-eleva-isencao-do-ir-r-25-mil-veja-nova-tabela-25076572
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colônia? A alíquota da fórmula 

concentrada é 42%. Já a da fragrância 

mais leve, de 12%. “Uma grande 

diferença”, segundo o especialista em 

direito tributário e da FGV, Gabriel 

Quintanilha. 

 

Burocracia sem fim 

 

Foto: Pixabay 

 

O Brasil é o país em que as empresas 

gastam o maior número de horas com a 

burocracia dos impostos, segundo um 

relatório do Banco Mundial que avalia 

190 países. Uma empresa brasileira 

gasta, em média. 1.501 horas por ano 

cuidando de obrigações relacionadas a 

tributos. É cinco vezes a média gasta 

pelos países de América Latina e Caribe. 

 

Efeito cascata 

 

Foto: Pixabay 

 

Esse nó de tantas informações e 

cobranças dificulta a vida e o caixa das 

empresas, além de facilitar erros. 

Segundo a Endeavor, 86% das empresas 

brasileiras apresentam algum tipo de 

irregularidade no pagamento de seus 

tributos. Estas lacunas muitas vezes são 

por desconhecimento das muitas regras. 

Mesmo assim, podem gerar multas e 

despesas altas. 

 

Outra mudança foi a criação de um 

regime diferenciado para tributação de 

combustíveis, determinando a cobrança 

de um valor fixo por litro, e com alíquota 

única em todo o país. O objetivo é 

solucionar a alta dos preços de gasolina 

e diesel. 

 

Após anos de discussão, há expectativa 

de que o relatório da PEC 110 seja votado 

na Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) do Senado depois do Carnaval. 

Veja os principais pontos da entrevista, 

concedida por escrito: 
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Quais os principais pontos do novo 

parecer da PEC 110? 

 

O principal ponto do parecer é 

representar a síntese de um amplo 

debate, com a participação de todos os 

segmentos da sociedade, inclusive o 

cidadão, que pode opinar diretamente, 

por meio das audiências públicas e dos 

demais canais disponibilizados. Por 

conseguinte, o nosso trabalho procurou 

refletir a média do pensamento da 

sociedade e dos políticos em geral. 

 

O senhor apresentou novo parecer 

da proposta de reforma tributária, 

com solução estrutural para o 

problema dos combustíveis e 

prazo maior de transição. Como 

foi a negociação das mudanças? 

 

Os problemas dos combustíveis e da 

transição têm impacto relevante sobre 

os entes federados, sobretudo, os 

estados. Por essa razão, colhemos as 

opiniões, entendimentos e proposta de 

todos os interessados. Como o assunto 

dos combustíveis está sendo tratado por 

uma PEC específica, também tivemos 

um diálogo bastante proveitoso com o 

relator, senador Jean Paul Prates, a fim 

de trocar informações e nivelar os 

entendimentos. 

 

Ainda há algum entrave para a 

tramitação do projeto? 

Entrave não há, até porque todos foram 

atendidos. Além disso, a reforma 

tributária será um jogo de ganha-ganha. 

Claro, sempre há a possibilidade de o 

texto continuar sendo aperfeiçoado ao 

longo do processo legislativo. 

 

Qual a avaliação do senhor sobre a 

perspectiva de aprovação do texto 

na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ)? Como tem sido a 

conversa com senadores para a 

avaliação do texto no Plenário? E 

com deputados? 

 

Minha avaliação é positiva. Na reunião 

da CCJ ficou clara a urgência e a 

relevância da reforma, bem como o 

apoio dos senadores. Não houve um só 

senador que se opusesse à reforma ou ao 

conteúdo. Há sim quem defenda a 

inclusão de algumas exceções, mas isso 

deve ser decidido pelo conjunto dos 

colegiados. 

 

Muitos deputados têm participado 

ativamente da construção do texto. Além 

disso, a base do texto atual é o relatório 

elaborado pelo deputado Agnaldo 

Ribeiro, na Comissão Mista. 

 

Na sua avaliação, qual seria o 

prazo limite para a aprovação 

desse projeto em um ano eleitoral? 

A reforma tributária é um projeto de 

Estado e não de governo. O importante é 
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aprová-lo ainda este ano nas duas Casas 

e promulgá-lo imediatamente. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/reforma-tributaria-
projeto-de-estado-nao-de-governo-diz-
relator-do-projeto-no-senado-25411584 
 
 

Retorne ao índice 
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‘Tempestade perfeita’ da 
economia faz Magalu perder 
75% de seu valor 
 
Em 5 anos, ações da varejista subiram 
mais de 35.000%; agora, caem com o 
mercado repercutindo o cenário 
econômico e questionando eficiência da 
companhia 
 
André Jankavski, O Estado de 
S.Paulo 
27 de fevereiro de 2022 | 05h00 
 
O Magazine Luiza foi a queridinha dos 

investidores por praticamente cinco 

anos. De 2016 até o início de 2021, as 

ações da varejista subiram nada menos 

do que 35.000%. Isso quer dizer que 

quem investiu R$ 100 na companhia 

naquele ano, chegou a ter R$ 35,1 mil na 

conta – uma alta comparável apenas a 

investimentos de altíssimo risco, como 

são as criptomoedas. Nem mesmo a 

pandemia foi capaz de tirar o ânimo dos 

acionistas, que aumentaram a aposta no 

negócio em meio à liberação do auxílio 

emergencial.  

 

Mas tudo começou a mudar em julho 

passado. O contínuo aumento da 

inflação, a elevação da taxa básica de 

juros a patamares não vistos nos últimos 

quatro anos e o desemprego ainda alto 

no País desferiram um duro golpe na 

companhia. Nos últimos 12 meses, os 

papéis do Magalu tiveram uma queda de 

mais de 75% e chegaram a um nível 

inferior ao visto no pior momento 

da Bolsa brasileira durante a pandemia. 

Maior centro de distribuição da rede, em 

Guarulhos; diretoria acredita que ‘a 

tempestade vai passar’ Foto: Felipe 

Rau/Estadão 

 

Procurada, a varejista não quis dar 

entrevista, mas, em sua divulgação de 

resultados do terceiro trimestre, a 

própria diretoria da empresa definiu o 

momento como uma “tempestade 

perfeita”. E admitiu que o cenário não 

deve melhorar no curto prazo, apesar de 

confiar que “a tempestade vai passar”. 

Mesmo com um cenário adverso, faz 

sentido uma empresa que chegou a valer 

mais de R$ 125 bilhões cair para menos 

de um terço disso? 

 

Na visão de analistas e especialistas, o 

cenário macroeconômico é o principal 

responsável pela queda do Magalu, 

assim como a de suas principais 

concorrentes na Bolsa, como a Via, dona 

das Casas Bahia e do Ponto, e 

a Americanas. Mas também há uma 

certa culpa do otimismo do mercado, 

que não contou com variáveis que 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/magazine-luiza
https://tudo-sobre.estadao.com.br/moeda-virtual
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/b3-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-bovespa-bmf
https://tudo-sobre.estadao.com.br/via-varejo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lojas-americanas
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apareciam desde o início de 2021, como 

o repique da inflação.  

 

Lívia Rodrigues, analista de renda 

variável da Ativa Investimentos, observa 

que o mercado previu um crescimento 

muito forte do varejo, especialmente do 

comércio eletrônico, e o Magalu se 

mostrou uma empresa com um histórico 

de execução sólido para se destacar 

nesse contexto. “Mas as perspectivas 

mudaram muito rápido”, diz.  

 

E isso ficou claro nos resultados do 

Magalu do terceiro trimestre de 2021. As 

vendas totais da companhia cresceram 

12%, e o lucro ajustado teve uma queda 

de quase 90%, para R$ 22,5 milhões. 

Para se ter uma base de comparação, no 

segundo trimestre o crescimento das 

vendas tinha sido de 60% e a empresa 

havia revertido um prejuízo de R$ 64,5 

milhões para um lucro de R$ 95,5 

milhões.  

 

Marketplace 
 
Porém, alguns fatores começaram a 

entrar nas contas do mercado. O 

primeiro deles é que a empresa continua 

dependente das próprias vendas. Hoje, o 

negócio próprio ainda representa 65% 

das vendas do Magalu. Ou seja: se as 

vendas da “marca-mãe” não vão bem, 

ainda não há uma fatia tão 

representativa para compensar essas 

perdas. 

 

A companhia também passou a receber 

o escrutínio do mercado sobre o seu 

apetite de aquisições. Nos últimos dois 

anos, foram mais de 20, desde o 

aplicativo de refeições AiQFome até 

negócios nos ramos de conteúdo e 

publicidade.  

 

Dentre as escolhas, uma é vista por 

analistas como especialmente arriscada. 

A empresa pagou mais de R$ 3,5 bilhões 

pela KaBuM!, focada no comércio de 

artigos para computadores e 

videogames. Na visão de Alberto 

Serrentino, sócio da consultoria Varese 

Retail, parte do setor viu como uma 

aquisição mais focada no comércio, que 

também é importante, mas menos na 

compra de uma tecnologia que poderia a 

diferenciar. “Foi um negócio muito 

grande em um momento complicado”, 

diz Serrentino. 

 

Além disso, segundo o especialista, as 

concorrentes também se mexeram 

muito nos últimos anos. A Via se 

reorganizou e tem uma base de lojas 

maior do que o próprio Magalu. A 

Americanas, por sua vez, juntou as 

operações do seu braço digital, a B2W, 

com a Lojas Americanas – tendo 

mostrado um forte resultado no último 

trimestre de 2021. 

 

Ainda no lado da concorrência, o varejo 

brasileiro tem visto um apetite cada vez 

maior dos chineses, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/b2w
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como Shopee e Alibaba, pelo mercado 

local.  

Isso tem gerado até movimentos no 

setor para que as compras importadas 

tenham uma taxação, algo que não 

ocorre até determinados valores.  

 

Efeito manada? 
 
Segundo especialistas, há problemas 

para se observar no varejo e em 

especialmente no Magalu, mas pode 

estar havendo um “efeito manada” na 

venda das ações. Algo que, segundo 

Serrentino, pode ter acontecido 

anteriormente no momento de compra, 

o que fez as ações do Magalu subirem 

mais do que de fato valiam.  

 

Não à toa, diversos bancos de 

investimento estão recomendando a 

compra das ações do Magalu. O BTG 

Pactual enxerga que há um potencial de 

alta de mais de 200% nos papéis da 

varejista. Obviamente, não será o 

suficiente para recuperar o tamanho da 

queda. 

 

Para Ana Paula Tozzi, sócia da 

consultoria AGR, houve um exagero nas 

expectativas criadas anteriormente e no 

pessimismo atual. O varejo pode ter 

alguma recuperação nos próximos 

meses com o pagamento de mais 

parcelas do Auxílio Brasil, com a 

retomada do setor de serviços e até um 

aceno de cortes de impostos – na sexta-

feira, o governo federal publicou um 

decreto que reduziu em até 25% 

o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) de diversos 

produtos. É possível retomar o 

otimismo? “Acho otimismo uma palavra 

exagerada, mas acredito que possa ter 

esperança”, afirma Ana Paula. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/negocios,tempestade-perfeita-da-
economia-faz-magalu-perder-75-de-
seu-valor,70003992637 
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/btg-pactual
https://tudo-sobre.estadao.com.br/btg-pactual
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,tempestade-perfeita-da-economia-faz-magalu-perder-75-de-seu-valor,70003992637
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,tempestade-perfeita-da-economia-faz-magalu-perder-75-de-seu-valor,70003992637
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,tempestade-perfeita-da-economia-faz-magalu-perder-75-de-seu-valor,70003992637
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,tempestade-perfeita-da-economia-faz-magalu-perder-75-de-seu-valor,70003992637
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Sustentabilidade 

Crise climática ameaça 3,6 
bilhões no mundo, com 
efeitos piores em áreas 
pobres, diz painel da ONU 
 
Relatório do IPCC aponta efeitos 
negativos na produção agrícola 
brasileira com reflexos sobre a 
economia e a segurança alimentar 
 
Emilio Sant’Anna, O Estado de S.Paulo 
28 de fevereiro de 2022 | 08h00 
 
Desigualdade, marginalização, uso 

insustentável da terra e do oceano 

expõem ainda mais a população mundial 

às mudanças climáticas induzidas 

pelo homem. Segundo relatório do 

Painel Intergovernamental sobre o 

Clima (IPCC), da ONU, divulgado nesta 

segunda-feira, 28, entre 3,3 bilhões e 3,6 

bilhões de pessoas estão vulneráveis 

hoje a esses efeitos - com consequências 

diferentes entre países e regiões, mas 

marcadamente piores de acordo com a 

fragilidade socioambiental. 

 

No caso brasileiro, o documento aponta 

efeitos negativos na produção agrícola 

com reflexos sobre a economia e a 

segurança alimentar, a maior exposição 

da Amazônia aos efeitos das 

mudanças climáticas e da ação humana 

e o perigo de no futuro grandes massas 

migratórias no Nordeste serem causadas 

por eventos extremos como secas e 

inundações mais frequentes.   

Veículos queimados na Califórnia 

(EUA), em agosto do ano passado; 

incêndios florestais tendem a se tornar 

mais frequentes com as mudnaças 

climáticas Foto: REUTERS/Fred 

Greaves 

 

O último documento do IPCC mostrou, 

em agosto de 2021, que a Terra está 

esquentando mais rápido do que era 

previsto anteriormente e se prepara para 

atingir 1,5ºC acima do nível pré-

industrial já na década de 2030, dez 

anos antes do que era esperado. Com 

isso, haverá eventos climáticos extremos 

em maior frequência, como enchentes e 

ondas de calor.   

 

A estimativa da população hoje exposta 

aos efeitos das mudanças climáticas 

representa até mais do que 50% da 

população mundial de 7,8 bilhões de 

pessoas. Mesmo que a temperatura 

exceda temporariamente 1,5ºC acima 

dos níveis pré-industriais, os impactos 

esperados são severos e alguns dos quais 

irreversíveis. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/aquecimento-global
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipcc-painel-intergovernamental-sobre-mudancas-climaticas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/floresta-amazonica#:~:text=A%20Floresta%20Amaz%C3%B4nica%2C%20tamb%C3%A9m%20conhecida,5%20milh%C3%B5es%20de%20quil%C3%B4metros%20quadrados.
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O aumento das ondas de calor, secas e 

inundações, segundo o documento, já 

excede a tolerância de plantas e animais, 

levando a mortalidades em massa em 

espécies como árvores e corais. Esses 

extremos climáticos ocorrem 

simultaneamente, causando impactos 

em cascata cada vez mais difíceis de 

gerenciar.  

Apesar dos esforços para atenuar esses 

efeitos, as populações e os ecossistemas 

menos capazes de lidar com as 

mudanças climáticas estão sendo os 

mais atingidos, diz o documento 

aprovado no domingo, 27. São locais 

marcados por padrões de 

desenvolvimento ligados ao 

colonialismo e governança ineficaz.  

 

O relatório do IPCC aponta que as 

populações urbanas cresceram, com 

mais de 397 milhões de pessoas entre 

2015 a 2020. E mais de 90% desse 

crescimento ocorreu em regiões menos 

desenvolvidas. O boom populacional 

convive com o aumento da 

vulnerabilidade, que ocorre em 

assentamentos não planejados e 

informais, e em centros urbanos 

pequenos e médios em países de baixa e 

média renda onde a capacidade de 

adaptação é limitada.  

Animais mortos após seca em Petrolina 

(PE), em 2017; ondas de calor já 

excedem tolerância de plantas e animais 

Foto: Hélvio Romero/Estadão 

 

As Américas Central e do Sul estão 

altamente expostas, diz o relatório 

aprovado no domingo, 27, por 195 

membros do IPCC. A região é vulnerável 

e fortemente impactada pelo 

aquecimento global, situação 

amplificada pela desigualdade, pobreza, 

crescimento populacional e alta 

densidade populacional nas cidades, 

com a ocupação de áreas de risco.  A alta 

dependência dos recursos naturais para 

a produção de commodities também é 

um fator de risco.  

 

Nesse contexto, de acordo com o 

relatório divulgado nesta segunda, o 

Brasil tem algumas regiões com alta 

probabilidade de enfrentar 

consequências drásticas. Na Amazônia, 

um dos maiores “filtros” de dióxido de 

carbono do mundo, principal gás 

causador do efeito estufa, as mudanças 

no uso da terra e o desmatamento 

deixarão a região mais suscetível a 

eventos extremos e incêndios florestais. 
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Como o Estadão mostrou, na última 

terça-feira, na borda sul da Amazônia, os 

efeitos das mudanças climáticas, como o 

aumento da intensidade dos ventos, 

associados ao desmatamento, causam 

quebras e mortes de árvores em 

maior escala do que em qualquer outra 

parte da floresta. Não por acaso, diz a 

pesquisa que identificou o fenômeno, a 

região afetada é também uma fronteira 

agrícola.    

 

No Sudeste brasileiro, onde estão as 

maiores cidades do País, são esperadas 

mudanças no padrão de chuvas e secas 

que trarão impactos para a vida 

econômica das grandes aglomerações 

urbanas. Para o Nordeste do País, assim 

como para a região andina e norte da 

América Central, os efeitos das 

mudanças climáticas podem causar, 

com grandes possibilidades, o 

deslocamento forçado de populações. 

Secas e inundações são algumas das 

causas ambientais mais frequentemente 

associadas a processos de migração.  

No Sudeste brasileiro, são esperadas 

mudanças no padrão de chuvas e secas; 

neste mês, cidade de Petrópolis foi 

arrasada após temporal  Foto: CARL DE 

SOUZA / AFP 

 

Neste ano, no Brasil, por exemplo, fortes 

chuvas, mais concentradas e mais 

frequentes, atingiram os Estados 

da Bahia, Minas, Goiás, Espírito Santo 

e Rio de Janeiro. Mais de 200 

mortes foram registradas em 

Petrópolis neste mês em decorrência 

de temporais e deslizamentos. No 

mesmo período, ondas de calor e 

estiagem atingiram o Sul do 

País causando recordes de 

temperatura na região.  

 

No Centro-Oeste os efeitos da seca são 

sentidos no desempenho do 

agronegócio, principal impulsionador 

do PIB brasileiro em anos de crise 

econômica. As ondas de calor e a 

estiagem causaram prejuízos de mais de 

R$ 45 bilhões nos Estados do Rio 

Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e 

Mato Grosso do Sul.  

 

A soja e o milho, principais grãos da 

pauta de exportações brasileiras, são as 

culturas mais atingidas. Somente para 

os produtores gaúchos, as perdas podem 

ultrapassar R$ 19,7 bilhões, segundo 

estudo da Federação das Cooperativas 

Agropecuárias do Estado do Rio Grande 

do Sul (Feco-Agro). 

 

Entre as consequências para as 

Américas Central e do Sul, já sentidas e 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,aquecimento-e-acao-humana-causam-quebra-nas-copas-e-morte-de-arvores-na-amazonia-diz-pesquisa,70003986578
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,aquecimento-e-acao-humana-causam-quebra-nas-copas-e-morte-de-arvores-na-amazonia-diz-pesquisa,70003986578
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,bahia-ja-tem-20-mortes-provocadas-pelas-chuvas,70003936139
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-mortos-chega-a-171-e-tragedia-se-iguala-a-pior-da-historia-de-petropolis,70003985427
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-mortos-chega-a-171-e-tragedia-se-iguala-a-pior-da-historia-de-petropolis,70003985427
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,onda-de-calor-extremo-atinge-o-rio-grande-do-sul-e-temperatura-pode-ficar-acima-de-40c,70003947599
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,onda-de-calor-extremo-atinge-o-rio-grande-do-sul-e-temperatura-pode-ficar-acima-de-40c,70003947599
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que devem se intensificar, estão o 

aquecimento, aumento do nível do mar, 

erosão costeira, acidificação dos oceanos 

e lagos, morte de corais e aumento da 

frequência e gravidade das secas em 

algumas regiões, com diminuição da 

oferta de água associada, que impactam 

a produção agrícola, pesca tradicional, 

segurança alimentar e a saúde humana.  

 

Para Renata Camargo, especialista em 

Mudanças Climáticas do WWF-Brasil, o 

relatório do IPCC, focado em adaptação 

aos processos de mudanças climáticas, é 

um lembrete de que há muito a ser feito 

no Brasil. “Desenvolver e implantar 

políticas públicas de ocupação de solo 

alinhadas ao novo normal, com ênfase 

em habitação, saneamento, recuperação 

das bacias, bem como dar mais robustez 

aos sistemas de alerta e à defesa civil, são 

fundamentais em um país onde mais de 

8 milhões de pessoas vivem em áreas de 

risco de deslizamentos e/ou enchentes”, 

afirma. 

 

Apesar de alguns avanços, ainda há 

muito a ser feito, dizem especialistas. 

Em novembro, durante a Conferência do 

Clima (COP-26), em Glasgow, os 197 

países que participaram chegaram a um 

documento final em que concordaram 

em cortar emissões, diminuir o uso de 

carvão mineral e aumentar os fundos 

para o desenvolvimento de políticas 

ambientais nos países em 

desenvolvimento. O resultado, no 

entanto, ainda é insuficiente para conter 

os efeitos das mudanças climáticas.  

 

O novo documento do IPCC aponta para 

a mesma conclusão e mostra que ainda 

há uma pequena janela de 

oportunidades para frear esse processo 

ou, ao menos, atenuar seus efeitos. “Este 

relatório é um alerta terrível sobre as 

consequências da inação”, diz Hoesung 

Lee, presidente da IPCC, em 

comunicado. “Isso mostra que a 

mudança climática é uma ameaça grave 

e crescente ao nosso bem-estar e a uma 

vida saudável. Nossas ações hoje 

moldarão como as pessoas se adaptam.” 

Reduzir desmate ajuda a frear o 

aquecimento global, mas o Brasil bate 

recorde de devastação; na foto, área 

desmatada em Itaituba (PA) em 2019 

Foto: REUTERS/Ricardo Moraes 

 

Apesar dos alertas, o Brasil, na gestão 

de Jair Bolsonaro, bate recordes 

sucessivos de desmatamento. Em 

janeiro, a Amazônia registrou 430 

quilômetros quadrados de floresta 

nativa desmatada. É o mesmo que abrir 

43 mil campos de futebol na mata em 

apenas um mês ou o equivalente ao 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,veja-o-que-avancou-ou-nao-na-cop-26,70003900585#:~:text=O%20acordo%20da%20COP%2D26,devem%20ser%20efetivadas%20at%C3%A9%202030.
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
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tamanho da cidade de Jundiaí (SP), de 

acordo com dados oficiais, coletados 

pelo sistema de satélite Deter, do 

Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), 

ligado ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

 

O volume representa um aumento 

explosivo em relação ao mesmo período 

do ano passado, com alta de 418% ante 

janeiro de 2021, embora tenha chovido 

mais na região este ano. A devastação de 

janeiro, conforme os dados, representa a 

maior área perdida desde 2016, quando 

foram iniciadas as medições pelo 

sistema Deter-B. 

  
https://sustentabilidade.estadao.com.b
r/noticias/geral,crise-climatica-expoe-
3-6-bilhoes-no-mundo-e-tera-efeitos-
piores-nas-regioes-mais-pobres-diz-
painel,70003993612 

 
Retorne ao índice 

  

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,crise-climatica-expoe-3-6-bilhoes-no-mundo-e-tera-efeitos-piores-nas-regioes-mais-pobres-diz-painel,70003993612
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,crise-climatica-expoe-3-6-bilhoes-no-mundo-e-tera-efeitos-piores-nas-regioes-mais-pobres-diz-painel,70003993612
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,crise-climatica-expoe-3-6-bilhoes-no-mundo-e-tera-efeitos-piores-nas-regioes-mais-pobres-diz-painel,70003993612
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https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,crise-climatica-expoe-3-6-bilhoes-no-mundo-e-tera-efeitos-piores-nas-regioes-mais-pobres-diz-painel,70003993612
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Mercado 

Ações da Petrobras saltam 
com alta do petróleo, mas 
risco político promete 
volatilidade 
 
Goldman Sachs prevê que barril do 
Brent pode chegar a US$ 125 no ano 
 

27.fev.2022 às 13h00 

  

Lucas Bombana 

SÃO PAULO 

Na esteira da recuperação do petróleo no 

mercado internacional, as ações da 

Petrobras vêm em uma firme trajetória 

de valorização na Bolsa de Valores. 

 

Na janela de 12 meses encerrada na 

sexta-feira (25), as ações preferenciais 

da estatal petroleira acumulam uma alta 

de 80,4% na B3, enquanto as ordinárias 

chegam a avançar 95%. 

 

O índice amplo de ações Ibovespa sobe 

cerca de 0,8% no mesmo intervalo. 

 

Para analistas de investimento, o 

aumento no preço da commodity, que 

ganhou novo impulso com a invasão da 

Ucrânia pela Rússia, com a 

cotação ultrapassando a marca de US$ 

100 (R$ 515,63) o barril, tende a seguir 

favorecendo os resultados da empresa 

nos próximos balanços trimestrais. 

 

E, consequentemente, o bolso dos 

investidores. Junto com o lucro recorde 

anual de R$ 106,6 bilhões anunciado na 

quarta-feira (23), a Petrobras informou 

que irá pagar R$ 37,3 bilhões em 

dividendos referentes ao quarto 

trimestre, levando para R$ 101,4 bilhões 

o valor pago aos acionistas pelo 

resultado de 2021. 

 

Pessoas caminham em frente à sede da 

Petrobras no Rio de Janeiro - Sergio 

Moraes - 16.out.2019/Reuters 

 

Análises de mercado apontam que os 

números apresentados se devem em 

grande medida à forte geração de caixa 

da empresa, com o preço médio da 

commodity ao redor de US$ 80 (R$ 

412,50) no último trimestre do ano 

passado. 

 

Com a disparada recente da matéria-

prima, analistas preveem um impacto 

positivo para os resultados da Petrobras, 

com a estatal provavelmente 

anunciando novos reajustes dos 

combustíveis —o último anúncio nesse 

sentido ocorreu no dia 12 de janeiro. 
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http://www.folha.com.br/
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"Ainda vemos o estatuto social da 

Petrobras protegendo a empresa de 

subsidiar combustíveis como no 

passado, sendo o repasse da escalada 

internacional no preço do Brent uma 

questão de tempo", afirmam os analistas 

da XP, em relatório. 

 

A Petrobras disse na quinta-feira (24) 

que irá aguardar a evolução do cenário 

internacional antes de decidir por novos 

repasses de preço. 

 

Se a escalada das tensões entre Rússia e 

Ucrânia persistir por mais algum tempo, 

projeções de mercado indicam que a 

commodity pode experimentar níveis 

ainda mais esticados, colocando uma 

pressão adicional sobre a estatal. 

 

Os analistas do banco americano 

Goldman Sachs não descartam o barril 

do petróleo Brent testando a barreira 

dos US$ 125 (R$ 644,53) nos próximos 

meses, a depender da evolução do 

cenário na Ucrânia. 

 

"A incerteza a respeito de potenciais 

sanções [à Rússia] começa a criar um 

choque de oferta em potencial. E até que 

as incertezas sobre a rápida escalada dos 

conflitos na região sejam resolvidas, a 

tendência é que o preço do petróleo siga 

em alta", afirmam os especialistas. 

Além da dinâmica própria do setor, a 

reestruturação pela qual a Petrobras 

passou nos últimos anos, com a venda de 

ativos não essenciais e um foco maior no 

pré-sal, tornou a operação bem mais 

eficiente e rentável do que era em 

gestões passadas, afirma Lucas Ribeiro, 

analista de ações da Kínitro Capital. 

 

"As mudanças foram muito drásticas, 

com uma forte redução do 

endividamento", diz Ribeiro, que afirma 

que a Petrobras é uma aposta 

importante nos fundos da Kínitro. 

 

Sócio da gestora Finacap Investimentos, 

Alexandre Brito acrescenta que a busca 

por novas fontes renováveis de energia e 

a redução nos financiamentos para o 

aumento da produção de petróleo, 

combinadas com uma demanda que se 

mantém aquecida, já tem e deve seguir 

contribuindo para sustentar os preços 

altos do petróleo em escala global. 

 

"Continuamos com uma visão bastante 

construtiva para a Petrobras no médio e 

longo prazo", afirma Brito, que conta ter 

na empresa a principal posição dos 

fundos de ações da Finacap, 

representando entre 10% e 15% do total 

nos portfólios. 

 

Sócio-fundador da casa de análise Nord 

Research, Bruce Barbosa reconhece que, 

em comparação aos principais pares 

internacionais, a Petrobras negocia sob 

múltiplos que podem ser considerados 

bastante baratos. 
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No entanto, esse desconto imposto pelos 

investidores, assinala o especialista, 

deve-se justamente ao fato de a estatal 

estar sujeita ao risco de ser usada para 

fins políticos e eleitoreiros. 

 

"Acho que existe um risco grande de o 

governo usar a Petrobras para financiar 

uma redução no preço do petróleo", 

afirma Barbosa, que faz menção à PEC 

dos Combustíveis no Congresso. 

 

Por conta disso, ele diz que prefere as 

ações da petroleira de capital 

privado PetroRio dentro do setor de óleo 

e gás na Bolsa brasileira. 

 

"Até por ser muito menor, com cerca de 

1% do volume de produção em relação à 

Petrobras, a PetroRio tem um potencial 

de crescimento muito maior", diz. 

"Continuamos com uma visão positiva 

em relação à Petrobras, dado seu novo 

patamar de lucratividade, o que nos leva 

a projetar um retorno via dividendos 

[dividend yields] entre 15% e 25% [sobre 

o valor de mercado] por ano para a 

companhia", afirmam os analistas do 

UBS BB. 

 

Contudo, eles dizem também que uma 

eventual mudança do acionista 

controlador pode limitar a expectativa 

de lucro no médio e longo prazo, "uma 

vez que o direcionamento da companhia 

pode mudar de uma alocação de capital 

eficiente para uma estratégia mais 

dedicada ao desenvolvimento do país". 

 

"A Petrobras é uma empresa que negocia 

sob múltiplos muito descontados frente 

aos pares na Bolsa, que está gerando 

muito fluxo de caixa e com o pagamento 

de dividendos extraordinários. Por 

conta disso, temos conforto de ter 

Petrobras na carteira dos fundos, apesar 

de ser uma estatal", diz Renan Vieira, 

sócio e diretor de investimentos da 

gestora Taruá Capital. 

 

Mesmo que o preço do petróleo passe 

por algum ajuste e volte para níveis ao 

redor de US$ 80, ainda assim, a 

avaliação do especialista é que o 

investimento na empresa continua 

sendo um bom negócio, frente ao atual 

momento operacional em que a 

companhia se encontra. 

 

De toda forma, o gestor reconhece que a 

defasagem de preços com o mercado 

internacional, que ele calcula 

atualmente próxima de 15%, gera algum 

desconforto sobre a política da estatal 

entre os investidores. 

 

"As ações da Petrobras devem ter muita 

volatilidade ao longo do ano, mas com 

um valuation descontado e pagando 

altos dividendos que chamam a atenção 

do investidor e atraem compra", diz 

Vieira. 
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Mercado 

Em ato de guerra financeira, 
Ocidente vai tomar reservas 
da Rússia e causar pânico 
 
Se algum país pode ter reservas 
congeladas ou confiscadas por outro, 
todos vão pensar muito antes de colocar 
seus ovos de ouro nessa cesta 
 
27.fev.2022 às 19h36 
 
Vinicius Torres Freire 
Colunista da Folha 
 
SÃO PAULO 

O governo russo não vai poder usar as 

reservas financeiras que mantém 

nos Estados Unidos, na União Europeia, 

no Reino Unido e no Canadá, segundo 

confirmou neste domingo a Comissão 

Europeia. Isto é, o Banco Central da 

Rússia (BCR) não vai poder "sacar" 

recursos ou vender ativos financeiros 

que mantém nesses países: depósitos e 

títulos de dívida pública ou privada. 

 

Das sanções anunciadas até agora pelo 

"Ocidente" contra a economia russa, é a 

mais grave. É na prática um calote. É um 

ato de guerra. Mal comparando, mas não 

muito, é como se, em tempos mais 

antigos, um país invadisse seu inimigo e 

saqueasse quase todas as suas reservas 

em ouro (o padrão ou o lastro dos 

pagamentos internacionais antigos). 

 

De imediato, pode ocorrer uma grande 

desvalorização da moeda russa e 

disparada nas taxas de juros. Na sexta-

feira, o dólar era vendido a 84 rublos. 

 

Horas antes da abertura do mercado em 

Moscou, a cotação em alguns bancos era 

de até um dólar por 150 rublos. 

 

Pessoas protestam contra invasão da 

Ucrânia pela Rússia próximas da Casa 

Branca, em Washington, nos Estados 

Unidos - Stefani Reynolds - 

27.fev.2022/AFP 

 

As consequências para a Rússia vão 

muito além —leia mais abaixo neste 

texto. Para a economia mundial 

também. 

 

Se algum país pode ter suas reservas 

congeladas ou confiscadas por um outro 

(como os EUA), todos vão pensar muito 

antes de colocar seus ovos de ouro nessa 

cesta. Quer dizer, vários deles podem 

querer criar um sistema financeiro e de 

reservas alternativo. É o que China e 

Rússia já vinham pensando em fazer 

antes da guerra. No final de 2021, a 

China tinha cerca de US$ 3,3 trilhões em 

reservas, a maior do mundo. Disso, pelo 
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menos US$ 1 trilhão estava emprestado 

para o governo dos EUA (estava em 

títulos da dívida americana. O Brasil tem 

US$ 244 bilhões em títulos americanos). 

Em termos mais precisos, o "Ocidente" 

vai bloquear o acesso do BCR às reservas 

internacionais do país, embora ainda 

não tenham sido divulgados detalhes 

técnicos e documentos legais das 

sanções. Reservas internacionais são 

uma poupança financeira de um governo 

em moedas "fortes", aceitas no mercado 

internacional (dólar, euro, libra, iene, 

aos poucos o renminbi chinês). Em 

geral, são compostas na maior parte de 

aplicações em títulos da dívida 

americanos ou europeus (são 

"empréstimos" para esses governos). 

 

Quando um país fica com poucas 

reservas ou sem acesso a tais recursos, 

diminui ou acaba a confiança de que 

possa fazer pagamentos internacionais 

(como importações de mercadorias, 

pagamentos de dívidas). O governo fica 

também com pouca ou nenhuma 

capacidade de intervir no câmbio: isto é, 

de comprar moeda local com moeda 

"forte" a fim de evitar desvalorizações 

exageradas, disparadas de taxas de 

juros, pânicos e possíveis quebras 

decorrentes desse tumulto. 

 

Fazer comércio com tal país 

depauperado de reservas ou investir por 

lá é, pois, um risco. Se as reservas são 

escassas ou também tal país não tem 

outro meio de conseguir moeda forte, 

pode ser que não seja possível tirar 

dinheiro de lá ou se tire menos (por 

causa da desvalorização). Pode ser que 

um banco russo fique sem dólares ou 

euros para pagar compromissos 

externos, sob risco de quebrar (não teria 

ajuda do governo). São casos limite, que 

já aconteceram no Brasil dos anos 1980, 

aliás. Mas o exemplo dá uma ideia do 

tamanho do problema. 

 

No final de janeiro, a Rússia tinha o 

equivalente a US$ 630 bilhões em 

moedas "fortes" ou ativos financeiros 

geralmente aceitos. É terceira ou quarta 

maior reserva do mundo (as do Brasil 

eram de US$ 358 bilhões). 

 

Cerca de 38% do total estava aplicado 

em títulos de dívidas de governos 

estrangeiros, 24% eram depósitos no 

exterior, 21,7% em ouro e pouco mais de 

10% em títulos de dívida que não eram 

de governo. São reservas enormes, mas é 

preciso ter acesso a tais recursos. 

 

O ouro está na Rússia. Em junho de 

2021, dado mais recente do BCR, 13,8% 

do total dos ativos financeiros estava na 

China, 12,2% na França, 10% no Japão, 

9,5% na Alemanha, 6,6% nos EUA, 4,5% 

no Reino Unido, para citar as maiores 

fatias. 

 

Em termos de moedas dos ativos, 32,3% 

estavam em euro, 16,4% em dólares, 
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6,5% em libras. Na média mundial, os 

países mantinham 59% de seus haveres 

em ativos denominados em dólares e 

20,5% em euros, no terceiro trimestre de 

2021, segundo o FMI. A Rússia é um 

caso excepcional e já se precavia. 

 

Note-se que pelo menos um terço dos 

recursos da Rússia em "moeda forte" 

estavam nos países que vão boicotá-la (a 

Comissão Europeia dizia no domingo 

que era quase metade), pelo menos em 

junho de 2021. 

 

É possível que o governo russo tenha 

transferido seus haveres para outros 

países ou para instituições neutras desde 

meados do ano passado. De resto, ainda 

entra "moeda forte". A Rússia tem um 

grande superávit externo (no balanço de 

pagamentos): entre os ganhos de 

comércio exterior e o fluxo de capitais e 

rendas, teve um saldo recorde de US$ 

120 bilhões no ano passado, 

basicamente devido a exportações. 

Apenas em janeiro, entraram US$ 19 

bilhões. 

 

Entenda o que é Swift e como ele 

funciona 

 

Fundada em 1973, a Sociedade para 
Telecomunicações Financeiras 
Interbancárias (Swift) fornece aos 
bancos uma forma de comunicação 
rápida, se CHRIS HELGREN/Chris 
Helgren/ReutersMAIS  

Por fim, a Rússia pode ter ajuda da 

China, por meios normais ou com 

operações heterodoxas entre os dois 

países. Mas isso é mera especulação. 

 

Isto é, a Rússia pode se virar, em uma 

situação de emergência, para o básico do 

básico, no curtíssimo prazo: apagar 

parte do incêndio. Pelo menos até sexta-

feira, de resto, o país ainda podia fazer e 

receber pagamentos relativos à 

produção e comércio de energia, de 

produtos agrícolas etc. 

 

Mas o problema vai além. Como se disse, 

a Rússia vai se tornar um pária 

financeiro internacional, como Irã ou 

Venezuela. O investidor não coloca 

dinheiro em um país se não sabe se vai 

poder tirá-lo de lá (desinvestir, remeter 

lucros). Pode haver ainda mais 

congelamento de recursos russos.  

Ninguém sabe até onde vai a 

desvalorização da moeda. Várias 

empresas cortavam laços com a Rússia 

no domingo. A asfixia financeira vai 

arruinar lentamente a economia russa 

(que já vai sofrer um grande impacto 

imediato, um meteoro financeiro). A 

Rússia se tornou um negócio de 

altíssimo risco. 
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Operação 'mãos limpas' 
completa 30 anos com legado 
negativo 
 

28 de fevereiro de 2022, 7h41 

Por Sérgio Rodas 

A operação mani pulite foi deflagrada há 
30 anos na Itália. Embora tenha 
desvendado um esquema de corrupção 
envolvendo políticos e empresários, a 
investigação não extinguiu a prática. Seu 
legado é majoritariamente negativo, 
pois estimulou a entrada de outsiders na 
política — que mostraram não ter 
práticas tão diferentes dos políticos 
"tradicionais". E a "mãos limpas" 
inspirou a autoapelidada "lava jato" no 
Brasil, que igualmente promoveu abusos 
e desrespeitou o devido processo legal. 

Operação mãos limpas promoveu a 
ascensão de Silvio Berlusconi, que se 
envolveu em diversos escândalos 

Em 17 fevereiro de 1992, Mário Chiesa, 
diretor de um asilo de Milão filiado ao 
Partido Socialista Italiano, foi preso sob 
a acusação de achacar empresários em 
troca de suborno. De início, a detenção 
não gerou muito barulho e foi pouco 
noticiada. Ainda assim, o então 

primeiro-ministro Benito Craxi, 
também do PSI, foi a público criticar o 
aliado. Ao canal de televisão Tg3, o chefe 
de governo disse que Chiesa era um 
"ladrãozinho" que levantava suspeitas 
sobre um partido que nunca tivera um 
membro condenado por crimes contra a 
administração pública. 

Irritado com as declarações de Craxi, 
Chiesa declarou aos procuradores que 
queria colaborar com as investigações e 
"esvaziar o saco" — ou seja, contar tudo 
o que sabia. E ele cumpriu sua 
promessa: revelou que o albergue que 
dirigia era usado havia 13 anos para 
captar propina para o PSI, explicou as 
fraudes na construção da linha de metrô 
de Milão e apontou superfaturamento 
na reforma do estádio San Siro para a 
Copa do Mundo de 1990. O volume de 
informações que forneceu aos 
investigadores foi tão grande que ele 
passou a ser chamado de "o Pavarotti 
dos delatores". 

A delação de Chiesa gerou um efeito 
dominó, e o número de colaboradores 
passou a crescer a cada dia. A operação, 
comandada pelo magistrado do 
Ministério Público Antonio Di Pietro (na 
Itália, promotores e juízes integram a 
mesma carreira) hipertrofiou-se e 
desvendou um amplo esquema de 
fraudes em obras públicas, doações de 
empresários a políticos em troca de 
favores e desvio de recursos de empresas 
estatais. 

Mais de 5 mil pessoas foram 
investigadas no caso, e cerca de 900 
foram presas em algum momento. Além 
disso, a operação levou à extinção 
legendas que dominavam a política, 
como PSI, Democracia Cristã, Partido 
Social-Democrata Italiano e Partido 
Liberal Italiano. 

Mas a operação cresceu demais. Com a 
reputação manchada pelos métodos 
abusivos dos funcionários da Justiça, 
pelo menos seis acusados suicidaram-se. 
Os políticos, empresários e a população 
italiana em geral passaram a ficar 
incomodados com a operação, que foi 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-28/operacao-maos-limpas-completa-30-anos-legado-negativo#author
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perdendo apoio. Além disso, 
parlamentares aprovaram diversas leis 
para conter abusos. 

As eleições subsequentes foram 
vencidas por um autoproclamado 
outsider, o magnata Silvio Berlusconi. 
Populista, ele se envolveu em vários 
escândalos nos nove anos ininterruptos 
que governou a Itália. 

Legado da operação 
O jurista Lenio Streck afirma que o 
legado da operação mãos limpas é ruim, 
porque proporcionou a entrada na 
política de outsiders, oportunistas, 
pastores e até um palhaço (Beppe 
Grillo). 

"Veja o nome dos partidos: 5 Estrelas, 
Força Itália etc. Nem nome de partido 
mais tem. Berlusconi é uma espécie de 
Bolsonaro italiano — embora haja 
vantagens para o italiano. Mas o espaço 
criado pela operação mãos limpas 
propiciou Berlusconi e os oportunistas." 

Nessa mesa linha, o ex-presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil José Roberto 
Batochio opina que Berlusconi é o 
principal legado da operação. "Esse foi o 
legado para a Itália, com a completa 
aniquilação de sua estrutura político-
partidária, sob o argumento do combate 
à corrupção." 

Já o advogado Aury Lopes Jr. lembra 
que a corrupção não só não acabou na 
Itália como ficou mais cara e refinada. 
Segundo ele, operações policiais e do MP 
não bastam para extinguir a corrupção. 

Itália x Brasil 
No Brasil, integrantes do consórcio 
lavajatistas por diversas vezes deixaram 
claro que se inspiravam na mani pulite. 
Em artigo de 2004, o ex-juiz Sergio 
Moro elogia a operação. No texto, 
declara que as investigações na Itália 
foram um "momento extraordinário".  

Ao analisar a "mãos limpas", Moro 
apontava que não é aceitável deter 
alguém para obter confissões. A prisão 

provisória só pode ser efetuada se seus 
requisitos estiverem presentes, ressalta. 
Contudo, uma vez feita a prisão, não há 
problema em buscar uma delação, 
opinava o ex-juiz federal. 

"Caso isso ocorra, não há qualquer óbice 
moral em tentar-se obter do investigado 
ou do acusado uma confissão ou delação 
premiada, evidentemente sem a 
utilização de qualquer método 
interrogatório repudiado pelo Direito." 

Ele também diz que, em grandes 
investigações, é necessário usar a 
imprensa para "deslegitimar" os 
poderosos. 

"Na verdade, é ingenuidade pensar que 
processos criminais eficazes contra 
figuras poderosas, como autoridades 
governamentais ou empresários, 
possam ser conduzidos normalmente, 
sem reações. Um Judiciário 
independente, tanto de pressões 
externas como internas, é condição 
necessária para suportar ações judiciais 
da espécie. Entretanto, a opinião 
pública, como ilustra o exemplo italiano, 
é também essencial para o êxito da ação 
judicial." 

Para Batochio, a "lava jato" foi um "copia 
e cola" da "mãos limpas". Aury Lopes Jr. 
destaca que as duas operações lesaram 
setores importantes da economia e 
promoveram ataques perigosos à 
política. Lenio Streck ressalta a ascensão 
de outsiders autoritários. 

"São muitos os pontos em comum. 
Alguns juízes italianos foram 
processados. Por aqui, ainda não foram, 
com exceção do [ex-procurador da 
República Diogo] Castor. Falo juízes lato 
sensu, incluindo MP, como na Itália. O 
papel da mídia é outro ponto que liga as 
duas operações. Sem a conivência da 
mídia, Moro não teria assumido esse 
protagonismo que, agora vemos, foi uma 
fraude. Mas o mais grave — e que une as 
duas operações — é a criação da 
criminalização da política, o ódio da 
política. Isso paradoxalmente fez com 
que justamente um bando 

http://media.folha.uol.com.br/poder/2015/12/29/trabalho_internet_revista.pdf
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de outsiders assumisse a política. É 
paradoxal isso, mas ao mesmo tempo é 
lógico. Carla Zambelli, Daniel Silveira e 
quejandos não se elegeriam sem o 
amaldiçoamento da política", avalia 
Lenio. 

Batochio ainda ressalta  que a "lava jato" 
promoveu "a aniquilação da indústria da 
construção civil brasileira, com a 
eliminação das empreiteiras de grande 
porte, então líderes globais e estrelas 
tecnológicas no cenário internacional, a 
espoliação do pré-sal brasileiro (maior 
reserva petrolífera de que se tem 
notícia), a calamitosa dizimação de cerca 
de 12 milhões de empregos brasileiros e 
a contaminação do nosso sistema 
democrático de garantias processuais 
civilizadas pelo perverso vírus do 
autoritarismo punitivo, tudo ao 
argumento do falaz e demagógico 
'combate à corrupção', a mais doce de 
todas as mentiras políticas (que o digam 
Hitler, Mussolini e a célebre 'República' 
meridional…)". 

Além disso, diz o advogado, a "lava jato" 
"viabilizou esse portento que atende 
pelo nome de senhor presidente… uma 
tragédia! E, por um longo tempo, nem os 
mais modernos antivirais nos livrarão 
dessa enfermidade política persistente e 
mortal que é o autoritarismo". 

Atuação política 
Em um primeiro momento da "mãos 
limpas", o magistrado do MP Antonio Di 
Pietro virou uma espécie de herói 
nacional da Itália. Algo semelhante 
ocorreu no Brasil com o procurador 
Deltan Dallagnol e, em maior grau, com 
o juiz Sergio Moro. 

A glorificação de membros do MP e, 
especialmente, magistrados é 
"perversa" para a sociedade, declara 
Lopes Jr. "Juiz não é herói. Não se 
combate o crime cometendo crimes. O 
que Sergio Moro fez é a antítese do que 
um juiz deve fazer. O juiz deve respeitar 
as regras do devido processo legal." 

"Juízes não foram concebidos para 
serem glorificados. Foram concebidos 

para realizar a justiça. Quanto mais 
discreto, sensível, técnico e humanitário 
for o juiz, maior a sua identificação com 
a sua missão, que é a de realizar justiça, 
compondo conflitos de interesse na 
sociedade, sem nenhuma intenção de 
protagonismo", afirma Batochio. 

Streck tem visão semelhante e critica o 
uso da imagem de "herói" por Moro e 
Dallagnol para obter benefícios pessoais. 

"Triste pais que precisa de heróis desse 
tipo. O procurador usou a operação para 
vender palestras. Só não conseguiram 
fazer uma fundação de bilhões porque a 
sua chefe lhes deu um basta indo ao STF 
para anular a fundação. O juiz se 
candidatará a presidente e agora dá 
palestras pagas para falar de si mesmo. 
O Brasil é ambíguo: ao mesmo tempo é 
só para profissionais, mas ao mesmo 
tempo se mostra como um 'país de 
fancaria', para usar uma expressão de 
Machado de Assis." 

Aproveitando a popularidade conferida 
pela "mãos limpas", Di Pietro deixou a 
magistratura e ingressou na política, 
primeiro como ministro (primeiro de 
Obras, depois de Infraestrutura) do 
governo Romano Prodi, em 1996. 
Posteriormente, fundou o seu próprio 
partido (Valores, de centro-esquerda) e 
se elegeu deputado, senador e 
eurodeputado. Após insucessos, deixou 
a política e se tornou advogado. 

Moro seguiu caminho bem parecido. Ele 
deixou a magistratura federal logo após 
as eleições de 2018 para ser ministro da 
Justiça e Segurança Pública do governo 
Jair Bolsonaro. Depois de entrar em 
conflito com o presidente, largou o cargo 
e passou um ano atuando como 
consultor. Há pouco, porém, retornou à 
política, filiando-se ao Podemos para 
candidatar-se a presidente nas eleições 
de 2022. Deltan também pediu 
exoneração do Ministério Público 
Federal e deverá se candidatar a 
deputado federal pela mesma legenda. 

Ao ingressar na política, Di Pietro 
comprovou as críticas de que ele 
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promovia lawfare com sua atuação, 
ressalta Aury. "No Brasil, incrivelmente, 
Moro e Dallagnol trilham o mesmo 
caminho na política — a política que eles 
demonizaram e criminalizaram." 

Para evitar que magistrados e 
integrantes do MP atuem de forma 
estratégica e depois colham os frutos 
dessas ilegalidades na política, Streck e 
Batochio defendem que se ampliem as 
restrições para profissionais dessas 
carreiras se candidatarem a cargos 
eletivos. 

Streck é favorável à implementação de 
"restrições 'bem restritas'" e "que 
funcionem". "Moro é o exemplo do 
fracasso institucional. Ele foi o juiz que 
julgou as empresas, que foram 
quebradas por ele ser um mau juiz, fez 
acordos de leniência. Depois essas 
empresas entraram em recuperação 
judicial, e quem vai cuidar delas é uma 
empresa norte-americana com 12 CNPJs 
cujo sócio é Sergio Moro. Bizarro. E 
trágico." 

Conforme Batochio, "a democracia 
precisa identificar e implementar 
defesas contra essa forma de ataque à 
pureza ou essência da natureza de nossa 
democracia". "Como está, é possível 
imaginar uma distopia, um país onde 
magistrados, membros do MP, policiais 
utilizem sua atuação visando um 
proveito eleitoral futuro, almejando um 
alpinismo político na estrutura 
democrática de um determinado país. 
Espero que seja só uma distopia", 
ironiza o advogado. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

28/operacao-maos-limpas-completa-30-

anos-legado-negativo 
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Ao afastar prescrição, 
tribunal pode analisar o 
mérito se considerar as 
provas suficientes 
 
28 de fevereiro de 2022, 11h47 

Com base na teoria da causa madura, a 
3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça manteve acórdão do Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) que, 
após afastar parcialmente a prescrição 
de uma ação indenizatória, julgou o 
mérito do processo por entender 
suficientes as provas juntadas até então. 

O tribunal tinha acesso a provas 
suficientes obtidas mediante 
contraditórios para julgar o 
mérito Reprodução 

No caso, a ação foi ajuizada para que o 
réu fosse obrigado a pagar indenização 
pelo uso exclusivo de imóvel que tinha 
outros proprietários. Os autores 
pediram a utilização de prova 
empresada de ação anterior de divisão, 
na qual foi declarado extinto o 
condomínio entre as partes. 

Em primeiro grau, o juízo considerou 
prescrito o direito de ação indenizatória, 
mas o TJ-ES afastou parcialmente a 

prescrição e, no mérito, julgou 
parcialmente procedentes os pedidos, 
condenando o réu a pagar os valores 
devidos nos últimos três anos pelo uso 
do condomínio. 

Por meio de recurso especial, o réu 
alegou que, ao afastar a prescrição 
reconhecida na sentença, o tribunal 
deveria ter devolvido os autos ao 
primeiro grau, para a produção das 
provas necessárias ao julgamento da 
controvérsia. 

O ministro Villas Bôas Cueva, relator do 
recurso, apontou que as provas colhidas 
na ação de divisão — todas submetidas 
ao contraditório e à ampla defesa — 
eram suficientes para a apreciação do 
pedido de ressarcimento formulado na 
ação indenizatória. Com base nessas 
provas, que incluíram até uma perícia, 
as instâncias ordinárias concluíram que 
o réu utilizou com exclusividade o 
imóvel, sem nenhuma contrapartida aos 
coproprietários. 

Em consequência, o relator considerou 
desnecessário o retorno dos autos ao 
primeiro grau para a reabertura da fase 
probatória, tendo em vista que os 
elementos necessários ao julgamento da 
causa foram exaustivamente colhidos.  

"Assim, não houve violação ao artigo 
1.013, parágrafo 4º, do CPC/2015, pois o 
acórdão afastou a prescrição e apreciou, 
desde logo, o mérito, por entender que o 
processo estava em condições de 
imediato julgamento", concluiu o 
magistrado. 

Clique aqui para ler o acórdão 
REsp 1.845.754 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-
28/afastada-prescricao-juizo-analisar-
merito-acao-stj 
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Apagão do WhatsApp não 
justifica falta a teleaudiência, 
decide TRT-18 
 

28 de fevereiro de 2022, 10h21 

Por Rafa Santos 

As nulidades não serão declaradas 
senão mediante provocação das partes, 
as quais deverão argui-las à primeira 
vez em que tiverem de falar em 
audiência ou nos autos, conforme o 
artigo 795 da CLT. Esse foi o 
entendimento da 2ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª Região ao 
manter a declaração de confissão 
ficta feita pelo juízo da 3ª Vara do 
Trabalho de Rio Verde (GO) em uma 
ação trabalhista entre um empregado e 
uma granja. 

Para relator,  trabalhador deveria ter 
alegado nulidade conforme o artigo 795 
da CLT 

No recurso, a defesa do trabalhador 
recorreu da declaração sob o argumento 
de não ser responsável por problemas 
técnicos que fogem do seu controle, 
como o apagão do WhatsApp. Diante 
disso, pediu a reforma da sentença para 
anular a confissão ficta e o retorno dos 
autos para a vara de origem, com a 
designação de nova audiência de 
instrução. 

Ao analisar a matéria, o relator, 
desembargador Mário Bottazzo, 
pontuou que a ocorrência de uma 
situação excepcional — "apagão 
mundial (WhatsApp, Facebook e 
Instagram)" — pode justificar a 
anulação da sentença. Porém, destacou 
que essa situação não seria o caso dos 
autos. 

Para o julgador, a intimação do 
trabalhador em setembro de 2021 para 
a audiência que ocorreria no mês 
seguinte, na pessoa do seu advogado, 
possibilitou um lapso de tempo hábil 
para a comunicação entre a parte e o 
advogado, com a entrega dos dados 
para acesso à audiência antes do 
"apagão". 

O relator pontuou que consta na ata de 
audiência que o advogado do 
trabalhador encaminhou o link da 
audiência para o cliente, sem sinal de 
que tenha recebido, inclusive com 
tentativa de contato telefônico. Assim, o 
relator concluiu pela impossibilidade de 
verificar o dia do envio do link para o 
autor da ação ou, ainda, se a tentativa 
de contato telefônico ocorreu pelo 
WhatsApp. Ademais, na audiência de 
instrução, a empresa pediu a aplicação 
da pena de confissão pela ausência do 
trabalhador. 

O julgador também destacou a presença 
na audiência virtual do juiz, do preposto 
da granja e dos advogados, revelando 
que o "apagão" não afetou nenhum dos 
presentes. Ele explicou que a sentença 
foi proferida quatro dias após a 
audiência, não havendo nenhuma 
manifestação do trabalhador nos autos 
com a alegação de que o apagão teria 
inviabilizado sua presença no ato, 
conforme prevê o artigo 795 da CLT. 
Esse dispositivo possibilita a arguição 
das nulidades processuais pelas partes 
na primeira vez em que tiverem 
oportunidade de falar em audiência ou 
nos autos. 

Diante disso, entendeu que não é 
possível reformar a sentença para 
extirpar a confissão ficta com 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-28/apagao-whatsapp-nao-justifica-falta-teleaudiencia-decide-trt-18#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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designação de nova audiência de 
instrução. O entendimento foi 
acompanhado por unanimidade. 

Clique aqui para ler a decisão 
00010729-46.2020.5.18.0103 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

28/apagao-whatsapp-nao-justifica-falta-

teleaudiencia-decide-trt-18 
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TST: Varas com baixa 
distribuição processual 
podem ser extintas 
 
O Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho informou que 69 varas do 
Trabalho, distribuídas entre 19 TRTs, 
tiveram distribuição processual inferior 
a 50% da média de casos novos. 
 
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 

 

A OAB encaminhou ofício ao 

presidente do TST, ministro Emmanoel 

Pereira, para expressar preocupação 

com relação à resolução 296/21, que 

adota como critério para o fechamento 

ou transferência das Varas do Trabalho 

a distribuição processual. 

 

A Ordem diz que o texto coloca em risco 

o funcionamento de 69 varas do 

Trabalho partilhadas entre 19 TRTs, 

que podem ser transferidas e, até 

mesmo, extintas. 

 

 

TST: Varas com baixa distribuição 

processual podem ser 

extintas.(Imagem: Freepik) 

 

O que diz a norma? 

 

A resolução do TST dispõe que cabe a 

cada TRT, no âmbito de sua região, 

mediante ato próprio, alterar e 

estabelecer a jurisdição das varas do 

Trabalho, bem como transferir-lhes a 

sede de um município para outro, de 

acordo com a necessidade de agilizar a 

prestação jurisdicional trabalhista. 

 

O texto ainda estabelece que os 

tribunais devem adotar providências 

necessárias para adequação da 

jurisdição ou transferência de unidades 

judiciárias de 1º grau, considerando 

critérios de movimentação processual, 

sociais, políticos, econômicos e 

orçamentários. 

 

A resolução informa que o Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho 

publicará, até 31 de janeiro de cada ano, 

a relação, por Tribunal, das varas com 

distribuição processual inferior a 50% 

da média de casos novos por vara do 

Trabalho do respectivo Tribunal, no 

último triênio. 

 

Por fim, o texto diz que os TRTs terão 

60 dias para apresentar ao Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho as 

providências por meio de plano de 

tratamento voltado às referidas 

unidades, ou fundamentos que 

justifiquem a desnecessidade do plano. 

Cumprindo o prazo da resolução, o TST 

divulgou a relação, por TRT, das varas 

com distribuição processual inferior a 

50% da média de casos novos por Vara 

do Trabalho no último triênio. No total, 

69 Varas do Trabalho, distribuídas 

entre 19 TRTs. 

 

A publicação tem como objetivo 

padronizar a estrutura organizacional e 

de pessoal e sobre a distribuição da 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/51863326A9091E_oficio.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/6C35FBCF37101E_resolucao-tst.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/4F9676A1698707_lista-tst.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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força de trabalho nos órgãos da Justiça 

do Trabalho de 1º e 2 graus. 

 

Alerta 

 

A Ordem solicita a revisão do artigo que 

adota como critério para o fechamento 

ou transferência das varas do Trabalho 

a distribuição processual. Para a OAB, é 

juridicamente inadequado o critério de 

movimentação ou distribuição 

processual para definir alterações nas 

Varas do Trabalho, tendo em vista o 

atual momento, em que os impactos da 

covid-19 ainda são sentidos em toda a 

sociedade. 

 

"De fato, os dados mostram redução 

nos processos em tramitação, mas no 

entendimento da Ordem, essa queda 

representa um efeito direto da 

pandemia, sendo plausível acreditar 

que ao final das restrições impostas 

pela situação sanitária, haverá um 

relevante recrudescimento no 

ajuizamento de novas ações 

trabalhistas." 

 

A OAB entende que a transferência ou 

extinção de unidades judiciárias 

afronta, ao contrário do que defende o 

CSJT, o princípio constitucional da 

eficiência na Administração Pública. 

 

"Limitar ou restringir o ingresso da 

cidadania às unidades judiciais 

particularmente implantadas para a 

facilitação da população de municípios 

notoriamente desprovidos de recursos 

econômicos, sem dúvida, viola o acesso 

à Justiça, ferindo, consequentemente, o 

princípio da eficiência." 
 

https://www.migalhas.com.br/quentes
/360562/tst-varas-com-baixa-
distribuicao-processual-podem-ser-
extintas 
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O golpista da OAB: Fraudador 
se passa por diretor da Ordem 
no WhatsApp 
 
Conselho Federal da OAB informou 
que, nos últimos dias, golpistas têm 
usado fotos públicas de um dos 
diretores da OAB para se passar por ele 
no WhatsApp. 
 
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 

 

Neste fim de semana, o Conselho 

Federal da OAB emitiu alerta para a 

tentativa de golpe contra seccionais e 

subseções. 

A Ordem informa que, nos últimos dias, 

golpistas têm usado fotos públicas de 

um dos diretores da OAB para se passar 

por ele no WhatsApp, usando números 

diversos, com o fim de abordar 

integrantes de algumas subseções. 

"Alertamos as advogadas e os 

advogados brasileiros que nenhum 

diretor ou integrante da OAB envia 

mensagens de WhatsApp solicitando 

contatos ou ações por parte das 

seccionais, das subseções ou mesmo 

das advogadas e dos advogados. 

Qualquer contato dessa natureza deve 

ser reportado como tentativa de 

fraude." 

 

 

 
O golpista da OAB: Fraudador se passa por diretor da 

Ordem no WhatsApp.(Imagem: Pixabay) 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360564/o-golpista-da-oab-fraudador-
se-passa-por-diretor-da-ordem-no-
whatsapp 
 
Retorne ao índice 
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Empresa tem bens 
bloqueados após morte de 
trabalhador não registrado 
 
Magistrado concluiu que a demora da 
decisão poderia facilitar a dilapidação 
do patrimônio da possível 
empregadora. 
 
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 

 

Justiça determina bloqueio de bens de 

uma empresa devido a morte de um 

trabalhador em acidente de trabalho. A 

decisão, em caráter de urgência, é 

do juiz do Trabalho Deodoro Jose de 

Carvalho Tavares, do TRT da 8ª região, 

que concluiu como necessário o 

bloqueio de bens para evitar possível 

dilapidação de patrimônio da 

empregadora. 

 

Juiz determina bloqueio de bens da 

empresa após morte de possível 

funcionário.(Imagem: Freepik) 

 

Consta nos autos que um homem 

faleceu, por choque elétrico de alta 

voltagem, enquanto estava nas 

dependências da empresa a qual 

trabalhava há dois anos, sem registro 

em carteira. A família alegou que a 

empresa apresentou indícios de que não 

pagaria valores referente a possíveis 

indenizações ou verbas trabalhistas, 

motivo pelo qual pleiteou, em caráter de 

urgência, o bloqueio de seus bens. 

 

Dilapidação de patrimônio  

 

Ao analisar o caso, o juiz do Trabalho 

Deodoro Jose de Carvalho Tavares 

verificou fortes indícios que 

demonstram a existência do vínculo 

entre as partes, como (i) o uniforme da 

empresa que o trabalhador usava no 

momento do acidente e (ii) constar na 

ficha de atendimento na unidade de 

saúde do paciente a condição de 

empregado não registrado. 

 

Ademais, o magistrado asseverou que o 

caso preenche o requisito necessário de 

"perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil", posto que a demora da decisão 

poderia facilitar a dilapidação do 

patrimônio da empresa. Nesse sentido, 

o julgador determinou, em caráter de 

urgência, o bloqueio de bens da 

empresa até o limite do valor da causa. 

O escritório Calanca Sociedade de 

Advogados atuou em defesa da 

família do trabalhador. 

 

• Processo: 0000044-

55.2022.5.08.0113 

Leia a decisão.  
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360498/empresa-tem-bens-
bloqueados-apos-morte-de-
trabalhador-nao-registrado 
 
Retorne ao índice 
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Putin pode ser condenado em 
Haia por crimes contra a 
humanidade na Ucrânia? 

Presidente russo violou convenções 

internacionais sobre crimes de guerra, 

mas circunstâncias são favoráveis a ele 

• LETÍCIA 

PAIVA 

SÃO PAULO 

28/02/2022 11:47 
comentários 

Presidente da Rússia, Vladimir Putin / 
Crédito: Isac Nóbrega/PR 

O presidente da Ucrânia, Volodimir 
Zelenski, usou sua conta no Twitter, 
neste domingo (27/2), para dizer que o 
país protocolou queixa contra a Rússia 
na Corte Internacional de Justiça pelas 
agressões ao seu território. Ele espera 
que o processo faça os russos baixarem 
as armas. Mas: o presidente russo, 
Vladimir Putin, pode ser condenado 
internacionalmente por crimes 
relacionados à invasão? 

Hoje, a maior parte das circunstâncias é 
favorável para que Putin passe incólume 
a uma responsabilização criminal em 

tribunal internacional, embora haja 
algumas brechas que poderiam levá-lo a 
julgamento, segundo especialistas e 
profissionais que atuam em cortes 
internacionais ouvidos pelo JOTA. 

De início, há uma diferenciação 
importante a ser feita: a ação aberta pela 
Ucrânia é contra o Estado russo. A Corte 
Internacional de Justiça (ICJ, na sigla 
em inglês), instalada em Haia, na 
Holanda, lida com casos entre Estados, e 
não contra indivíduos na esfera 
criminal. 

O espaço para julgar a responsabilização 
penal individual por crimes graves 
contra a humanidade é do Tribunal 
Penal Internacional (TPI ou então ICC, 
na sigla em inglês), também em Haia. A 
criação da corte se deu com o Estatuto 
de Roma, que entrou em vigor em 
2002, e atualmente tem 123 países 
comprometidos. É nessa corte que 
Putin, eventualmente, poderia sofrer 
uma condenação criminal fora da 
Ucrânia e da própria Rússia. 

O Estatuto foca em crimes contra a 
humanidade, de guerra, genocídio e de 
agressão. Esse último passou a ter 
efeitos apenas em 2018 e trata 
especificamente do uso da força de um 
Estado contra o outro e da invasão de 
países, como é o caso no Leste Europeu. 
A questão é que tanto a Rússia quanto a 
Ucrânia não ratificaram o documento de 
Roma. 

Em principio, então, o TPI não teria 
jurisdição para atuar contra cidadãos 
dos dois países, em especial porque a 
Ucrânia não poderia reclamar. Porém, 
na prática, essa restrição vale mais para 
o crime de agressão, enquanto as outras 
violações têm uma possibilidade de 
tratamento especial. 

“Sem ratificar o compromisso, a Ucrânia 
pode dar jurisdição para o TPI investigar 
crimes de guerra e contra a humanidade 
em seu território, como aconteceu na 
anexação da Criméia em 2014. Qualquer 
país poderia fazer isso”, afirma Sylvia 
Steiner, que integrou o grupo de 

https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
https://www.jota.info/justica/putin-pode-ser-condenado-em-haia-por-crimes-contra-a-humanidade-na-ucrania-28022022#respond
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
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trabalho para implementação do 
Estatuto de Roma no Brasil e foi juíza no 
TPI entre 2003 e 2016. 

Assim, seria possível que o Tribunal 
investigasse, julgasse e condenasse 
envolvidos nesses crimes em território 
ucraniano, independentemente da 
nacionalidade. Caso os crimes 
aconteçam em território de país membro 
ou contra cidadão de nacionalidade 
parte, os autores de países de fora do 
acordo poderiam ser responsabilizados. 

Além disso, a Ucrânia ratificou um 
tratado sobre privilégios e imunidades 
que concede aos funcionários e 
instâncias do TPI para que 
desempenhem sua função com 
imparcialidade, o que também poderia 
dar margem para que a corte investigue 
crimes contra nacionais ucranianos ou 
no território do país. O documento 
entrou em vigor em 2004. 

Caso a Ucrânia ratifique o Estatuto de 
Roma neste momento, ela poderia 
permitir jurisdição retroativa, segundo 
Steiner. “Uma vez que um Estado se 
torna parte, ele tem a vantagem de poder 
abrir um caso, mas a desvantagem é que 
ele precisa cumprir as regras. Por isso, 
muitos países não aceitam”, aponta 
Steiner. 

Nesse sentido, além da Rússia, outras 
potências militares não se submetem ao 
TPI, como Estados Unidos, Israel e 
China. “O desafio com esses casos de 
não-participantes é enorme. O Tribunal 
já lida, sem grandes avanços, com 
crimes de guerra envolvendo soldados 
de Israel e também americanos no 
Afeganistão, já que foi em território de 
signatários”, explica Flávio Leão, 
professor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e especialista em genocídios 
e direitos humanos. 

Há também as próprias dificuldades de 
responsabilização pessoal que enfrenta o 
sistema criminal, e que poderiam 
dificultar chegar a Putin no caso de ações 
no campo de batalha. “Precisam estar 
demonstradas algumas condutas do 

presidente e do alto comando das Forças 
Armadas por fatos específicos que 
configurem crime de guerra. Não basta o 
papel deles na Constituição”, avalia 
Steiner. 

Outra barreira que poderia livrar Putin 
do Tribunal é que só é possível julgar 
uma pessoa se ela estiver representada 
ou presente. Os países, participantes do 
Estatuto de Roma ou não, são 
estimulados a entregar a pessoa para 
julgamento, mas é de se esperar que na 
prática isso seja quase impossível. 
Apenas no ano passado, por exemplo, o 
governo do Sudão anunciou que 
entregaria o ex-ditador Omar al-Bashir, 
que teve o primeiro pedido de prisão 
pelo TPI em 2009. 

Violações fundamentais 

Embora Rússia e Ucrânia não ratifiquem 
o TPI, elas adotam convenções 
humanitárias assinadas ao longo do 
último século, que são endereçadas pelo 
Tribunal e também pelas Justiças locais 
globalmente. É o caso das Convenções 
de Genebra, de 1949, e as emendas feitas 
pelo Protocolo 1, em 1977. Os 
documentos tratam de crimes de guerra 
e impõem limites aos países sobre 
disputas, com foco em evitar conflitos 
armados. 

Ao adentrar o território ucraniano com 
as suas tropas, Putin já violaria os 
dispositivos sobre quando há o direito à 
guerra: para repelir direta agressão de 
outro Estado ou como parte de coalisão 
autorizada pelo Conselho de Segurança 
da Organização das Nações Unidas. Não 
se tratou de nenhuma das hipóteses. 

“Em seguida, o que se poderá observar, 
é o cumprimento às regras que os 
combatentes precisam atender para 
minimizar sofrimentos para civis e 
militares feridos ou entregues. Esse 
direito é baseado não só na norma 
escrita, mas também em um âmbito de 
decência humana”, afirma Leão. 

As imagens que percorreram o mundo 
nos últimos dias de bombardeios de 
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edifícios residenciais na madrugada, e 
indícios de ataques a hospitais, seriam 
alguns dos indicativos do que deve vir 
pela frente – e que podem ser, 
futuramente, configurados como crimes 
de guerra e contra a humanidade, que 
incluem homicídios, torturas e 
desaparecimentos sistemáticos. 

Esses crimes são imprescritíveis. Assim, 
eventualmente, a Ucrânia poderia, no 
seu próprio sistema de Justiça, julgar 
autores de ataques à sua população e em 
seu território. Entretanto, isso só seria 
factível se o país saísse vencedor do 
conflito. Por óbvio, eventual governo 
controlado pelos russos não permitiria 
esse tipo de movimento. 

Inclusive, apenas no caso de omissão das 
Justiças ucraniana e russa é que o TPI 
poderia agir, pois ele atua de forma 
complementar. “Em casos de menor 
gravidade, o tribunal tende a orientar os 
Judiciários locais. O foco da 
procuradoria do TPI é em pessoas de 
maior poder e com grande potencial 
probatório”, explica o advogado 
criminalista Rodrigo Faucz, um dos três 
brasileiros autorizados a representar no 
Tribunal. 

Por causa desse foco, o TPI prioriza os 
casos de maior gravidade, a partir de 
uma análise prévia às investigações, e 
julga aqueles que possuem material 
mais robusto. O procurador-geral da 
corte, Karim A.A. Khan, divulgou 
nota na última sexta-feira (25/2) 
afirmando que está acompanhando 
“com preocupação” o que acontece na 
Ucrânia, mas citou a falta de jurisdição 
por os países não serem signatários do 
Estatuto. 

A responsabilidade do Estado 
russo 

O TPI é a primeira corte permanente 
para lidar com crimes contra a 
humanidade, mas já houve outras 
instaladas provisoriamente no mesmo 
sentido, para lidar com crimes na ex-
Iugoslávia e em Ruanda, em 1993 e em 
1994, respectivamente. A instalação é 

pedida pelo Conselho de Segurança da 
ONU, que também pode encaminhar 
casos ao TPI. 

Esse ponto também é mais favorável ao 
presidente russo. O órgão é composto 
por 10 membros não-permanentes, com 
mandatos de dois anos, além dos cinco 
permanentes: as potências nucleares 
China, Estados Unidos, França, Reino 
Unido e Rússia. Esses últimos têm poder 
de veto, então uma decisão contrária à 
Rússia poderia ser bloqueada por ela 
própria. 

“Não há dúvidas de que o Conselho 
reflete a lógica da Segunda Guerra e da 
Guerra Fria. É preciso reinventar e 
democratizar o órgão, pois os valores 
humanitários só são salvaguardados 
com multilateralismo”, defende Flávia 
Piovesan, professora de Direito 
Internacional da PUC-SP, que atuou 
como comissária da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos 
entre 2019 e 2021. 

Para alterar a composição do Conselho, 
é necessária apreciação de emenda à 
Carta da ONU, espécie de constituição 
da Organização, com dois terços dos 
votos favoráveis à mudança na 
Assembleia Geral, instância que reúne 
todos os países membros. Após a 
invasão,  a Assembleia foi convocada de 
forma extraordinária para discutir 
ações, mas uma eventual intervenção ou 
sanções militares são questões de 
deliberação exclusiva do Conselho de 
Segurança. 

As violações russas às diferentes 
convenções humanitárias e à soberania 
ucraniana também podem ser tratadas 
na Corte Internacional de Justiça. Nesse 
caso, é possível haver condenação por 
ações e omissões de um Estado contra 
outros. 

Além dela, há também a Corte Europeia 
de Direitos Humanos, que pode 
investigar e condenar Estados e, se 
perceber que os devidos processos não 
foram seguidos, obrigar a reparação e 
responsabilização de autores. 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220225-prosecutor-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220225-prosecutor-statement-ukraine
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“Situações excepcionais, mesmo uma 
guerra, não autorizam a queda de 
dispositivos fundamentais, como o 
direito à vida, a proibição à tortura e a 
liberdade de expressão. Nessas 
hipóteses, a comunidade pode agir”, diz 
Piovesan. 

Além dos crimes relacionados ao cenário 
de guerra, outro impacto humanitário 
relevante esperado a partir do conflito é 
a fuga da população ucraniana do país 
conflagrado em busca de refúgio. “Já há 
uma mobilização grande para o 
acolhimento das vítimas da guerra na 
Ucrânia, inclusive maior do que 
observamos em outros conflitos”, afirma 
Victor Del Vechio, consultor em direitos 
humanos e refúgio. 

Não há responsabilizações especificas 
em relação a esse impacto, já que ele é 
derivado dos crimes de guerra e contra a 
humanidade. Por outro lado, os países 
que ratificam o Estatuto dos 
Refugiados – principal compromisso 
para as proteções em torno do refúgio e 
ratificado por grande parte dos países 
europeus –, precisarão tomar medidas 
para evitar que a população vítima da 
guerra sofra novas violações de direitos. 

“O documento permite que pessoas que 
buscam refúgio sejam acolhidas por 
esses países. Mas há um abismo grande 
entre a lei e a prática. Inclusive, esse 
documento pode ter regulações 
específicas em cada país, o que deixa 
margem para que nem tantos direitos 
sejam garantidos”, avalia o especialista. 

A guerra já tirou da Ucrânia 368 mil 
pessoas, segundo o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados. A 
maior parte atravessa as fronteiras do 
país com a Polônia e, outras fatias, com 
a Romênia e a Hungria. O órgão estima 
que 4 milhões de pessoas podem deixar 
o país, o equivalente a 9% da população 
local. 

LETÍCIA PAIVA – Repórter em São 
Paulo, cobre Justiça e política. Formada 
em Jornalismo pela Universidade de São 
Paulo. Antes do JOTA, era editora 

assistente na revista Claudia, 
escrevendo sobre direitos humanos e 
gênero. Email: leticia.paiva@jota.info 
 
https://www.jota.info/justica/putin-
pode-ser-condenado-em-haia-por-
crimes-contra-a-humanidade-na-
ucrania-28022022 
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Julgamento sobre 
responsabilidade do sócio no 
fechamento irregular da 
empresa é suspenso 

Placar está em 2X1 pela possibilidade 

de responsabilização dos sócios 

• CRISTIANE 

BONFANTI 

BRASÍLIA 

28/02/2022 07:15 

 

Sede do STJ. Crédito: 
Reprodução/Flickr STJ 

Um pedido de vista do ministro Herman 
Benjamin, na 1ª Seção do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu o 
julgamento dos recursos que discutem 
se o sócio ou não sócio com poderes de 
administração no momento do 
fechamento irregular de uma empresa 
deve responder pelos débitos fiscais 
mesmo que não tenha exercido a 
gerência no momento do fato gerador do 
tributo não pago. O placar está em 2X1 
pela possibilidade de responsabilização 
dos sócios. 

Esta é a segunda vez que a votação é 
suspensa. O caso envolve os 
REsps 1643944/SP, 1645281/SP e 1
645333/SP (Tema 981) e tem como 
partes a Fazenda Nacional  e a empresa 
Delanheze Transportes Rodoviários de 
Cargas LTDA. 

Quando o julgamento começou, em 24 
de novembro de 2021, a relatora, 
ministra Assusete Magalhães, votou 
para definir que o sócio ou não sócio 
administrador com poderes de 
administração na data do fechamento 
irregular da empresa deve responder 
pelos débitos com seu patrimônio 
pessoal mesmo que não tenha exercido 
poderes de gerência no momento do fato 
gerador do tributo não pago. 

Na ocasião, a ministra Assusete 
Magalhães ressaltou a necessidade de 
ocorrência de ato ilícito para a 
responsabilização pessoal de um sócio 
gerente pelos débitos da empresa. 
Assim, o fato de o sócio ter exercido a 
gerência no momento do fechamento 
irregular seria suficiente para configurar 
esse ato ilícito. A magistrada foi 
acompanhada pelo ministro Og 
Fernandes. 

Uma empresa é encerrada 
irregularmente, por exemplo, quando os 
sócios fecham as portas sem pagar os 
tributos e sem dar baixa na pessoa 
jurídica no cartório. Além disso, 
segundo a Súmula 435 do STJ, presume-
se dissolvida irregularmente a empresa 
que muda de endereço sem comunicar a 
administração pública. 

O julgamento foi retomado na última 
sexta-feira (24/2) com a apresentação 
do voto-vista da ministra Regina Helena 
Costa. Para a magistrada, para que seja 
responsabilizado, o sócio gerente ou 
administrador ou não sócio 
administrador deve ter figurado, 
concomitantemente, no momento do 
fato jurídico tributário e ao tempo da 
dissolução irregular da pessoa jurídica. 

“A pretensão de responsabilizar o gestor 
presente apenas no momento da 
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dissolução irregular equivale, a rigor, a 
lhe atribuir indevida responsabilidade 
tributária objetiva, sujeitando-o a 
responder com seu patrimônio pessoal 
pelo passivo fiscal preexistente da 
empresa, ilicitamente constituído por 
outro”, disse Regina Helena. 

A ministra ressaltou que, embora o 
crédito tributário seja patrimônio 
público, ele não pode ser cobrado “de 
qualquer modo nem de qualquer 
pessoa”. “Tão importante quanto a 
arrecadação é a vigilância permanente 
para evitar que prosperem tentativas de 
desabilitar as garantias legais inibidoras 
de investida do Estado sobre o 
patrimônio do particular”, disse. 

Esse julgamento é complementar ao 
decidido pelo STJ no Tema 962. Neste 
caso, em 24 de novembro de 2021, 
o STJ decidiu que o sócio que 
gerenciava a empresa à época do fato 
gerador do tributo não pago, mas que se 
afastou regularmente da empresa antes 
da dissolução irregular, não deve 
responder pelos débitos fiscais da 
companhia. 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 
do JOTA em Brasília. Cobre a área de 
tributos. Passou pelas redações do 
Correio Braziliense, O Globo e Valor 
Econômico. Possui graduação em 
jornalismo pelo UniCeub, especialização 
em Ciência Política pela UnB e MBA em 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
Pública pela FGV. Cursa Direito no 
UniCeub. 
 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/julgamento-sobre-
responsabilidade-do-socio-no-
fechamento-irregular-da-empresa-e-
suspenso-28022022 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-socio-que-se-afastou-antes-do-fechamento-irregular-nao-responde-por-divida-24112021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-socio-que-se-afastou-antes-do-fechamento-irregular-nao-responde-por-divida-24112021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-socio-que-se-afastou-antes-do-fechamento-irregular-nao-responde-por-divida-24112021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/julgamento-sobre-responsabilidade-do-socio-no-fechamento-irregular-da-empresa-e-suspenso-28022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/julgamento-sobre-responsabilidade-do-socio-no-fechamento-irregular-da-empresa-e-suspenso-28022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/julgamento-sobre-responsabilidade-do-socio-no-fechamento-irregular-da-empresa-e-suspenso-28022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/julgamento-sobre-responsabilidade-do-socio-no-fechamento-irregular-da-empresa-e-suspenso-28022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/julgamento-sobre-responsabilidade-do-socio-no-fechamento-irregular-da-empresa-e-suspenso-28022022


57 

 

 

 

Carf: royalties pagos por 
empresa do mesmo grupo 
integram valor aduaneiro 

Placar na 3ª Turma da Câmara Superior 

ficou em cinco a três contra o recurso 

do contribuinte 

• MARIANA 

BRANCO 

BRASÍLIA 

28/02/2022 07:17Atualizado em 

28/02/2022 às 11:56 

 
comentários 

Crédito: Imprensa/GEPR 

Os conselheiros da 3ª Turma da Câmara 
Superior do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf) entenderam que 
os royalties pagos por empresa do 
mesmo grupo econômico devem compor 
o valor aduaneiro, que é a base de cálculo 
do Imposto de Importação. O placar 
ficou em cinco a três contra o recurso do 
contribuinte. 

A discussão girou em torno do fato de as 
operações de importação dos produtos e 
de pagamento dos royalties terem 

envolvido pessoas jurídicas diferentes 
em momentos distintos. 

Os produtos foram importados pela 
Unilever Brasil Industrial Ltda. e sua 
incorporada, Unilever Brasil Higiene 
Pessoal e Limpeza, que os adquiriram da 
Unilever Argentina S.A. Posteriormente, 
a Unilever Brasil Ltda. comprou as 
mercadorias das pessoas jurídicas 
brasileiras a fim de revendê-las, e pagou 
royalties à matriz Unilever N.V, situada 
na Holanda. 

Para a Receita, as operações se 
enquadram no artigo 1ª e na alínea c, 
Item I, artigo 8ª do Acordo de Valoração 
Aduaneira (AVA), que define que os 
royalties integram o valor aduaneiro se 
seu pagamento for condição de venda da 
mercadoria. Para a fiscalização, a 
situação estaria configurada, ainda que o 
pagamento dos royalties tenha sido 
efetuado entre outras pessoas jurídicas e 
em momento posterior à importação das 
mercadorias. 

O advogado do contribuinte, Eduardo 
Borges, defendeu que a legislação não se 
aplica ao caso concreto. “O fato é que 
quem é obrigado a pagar [os royalties] é 
o adquirente da mercadoria, importada 
por uma outra empresa no Brasil. Não é 
a mesma empresa. Não dá para se 
atribuir a essa situação prevista na 
legislação”, defendeu. 

No entanto, a procuradora Maria 
Concília de Aragão Bastos, 
representante da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), defendeu em 
sustentação oral que, ainda que pagos 
em momento posterior, os royalties 
estavam relacionados à mercadoria 
importada e condicionaram a venda. 

Segundo a procuradora, há farta 
documentação nos autos evidenciando 
as regras das operações entre as 
empresas e estabelecendo 
expressamente o pagamento de 
royalties. “A fiscalização, além disso, 
concluiu que, por conta do controle 
exercido pelo grupo Unilever sobre 
todas as partes envolvidas, o pagamento 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-royalties-pagos-por-empresa-do-mesmo-grupo-integram-valor-aduaneiro-28022022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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de royalties se tornou tacitamente uma 
condição de venda das mercadorias 
valoradas”, declarou. 

Já o relator do processo, conselheiro 
Rodrigo da Costa Pôssas, entendeu que 
o termo “condição de venda”, expresso 
no Acordo de Valoração Aduaneira, 
abrange “todos os pagamentos 
relacionados com as mercadorias que, 
direta ou indiretamente, mesmo depois 
de consumada a operação de 
importação, a empresa deva fazer a 
título de royalties”. 

A conselheira Tatiana Midori Migiyama 
abriu divergência. Para ela, a condição 
de venda só poderia ser direta ou 
indiretamente imposta pelo vendedor 
das mercadorias importadas, ou seja, 
pela Unilever Argentina S.A. “É indevida 
a pretensão fiscal de inclusão [dos 
royalties no valor aduaneiro] quando o 
titular beneficiário dos royalties não for 
o vendedor exportador da transação 
internacional”, afirmou. O voto 
divergente, acompanhado por outras 
duas conselheiras, ficou vencido. 

O processo é o de número: 
16561.720173/2013-55. 

MARIANA BRANCO – Repórter 
especializada em Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf). Jornalista formada pela 
Universidade de Brasília (UnB). Foi 
repórter do Correio Braziliense e da 
Agência Brasil, vinculada à Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), na área 
de economia. 
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Brasil 

Brasil tem 2ª maior inflação 
entre 16 países e energia 
explica 2/3 do “excesso”, 
revela estudo 
 
UBS BB considerou, além do Brasil, a 
Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, 
República Tcheca, Hungria, Japão, 
México, Polônia, Rússia, África do Sul, 
Turquia, Reino Unido, Estados Unidos 
e a zona do euro 
 
Por Anaïs Fernandes, Valor — São 
Paulo 
25/02/2022 09h24  Atualizado há 52 
minutos 

 
O Brasil fechou 2021 com a segunda 

maior inflação em um painel de 16 

países analisados pelo UBS BB em um 

estudo, atrás apenas da Turquia. 

Considerando o núcleo da inflação - 

medida que busca suavizar o efeito de 

itens mais voláteis -, o Brasil ficou em 

quarto lugar. 

 

O exercício do UBS BB inclui, além do 

Brasil, Austrália, Canadá, Chile, 

Colômbia, República Tcheca, Hungria, 

Japão, México, Polônia, Rússia, África 

do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados 

Unidos e a zona do euro. 

 

A partir dos 16 selecionados, o UBS BB 

construiu uma "tendência comum" da 

inflação - uma "aproximação" da 

inflação global -, que foi comparada com 

o desempenho do Brasil. A equipe 

concluiu que a energia explica dois 

terços do "excesso" de inflação no país, 

em relação a essa tendência, em 2021. O 

terço restante foi devido ao núcleo de 

bens. 

 

"Os serviços foram muito semelhantes à 

'tendência' e a alimentação foi muito 

superior ao longo de 2020 e 2021, mas 

terminou 2021 muito próximo da 

'tendência comum'", escrevem o 

economista-chefe do UBS 

BB, Alexandre de Ázara, e os 

economistas Fabio Ramos e Rodrigo 

Martins. 

 

A inflação foi o principal foco da 

economia mundial no último trimestre e 

tem sido neste ano, observam eles. Ela 

está alta em todos os lugares, levando os 

bancos centrais a reagir aumentando as 

taxas de juros ou sinalizando que estão 

prestes a fazê-lo, um movimento no qual 

o Brasil foi um dos líderes ao elevar a 

Selic em 8,75 pontos percentuais desde 

março de 2021, para 10,75%. 

 

O UBS BB observou que, desde 2017, 

quando o Brasil conseguiu reduzir a 

inflação do período 2013-2016, seu 

índice cheio está mais correlacionado 

com a "tendência comum". "Ao 

contrário do pico anterior, que não 

estava correlacionado com a inflação 

global, agora parece que estamos 

vivendo um fenômeno mundial", dizem 

Ázara, Ramos e Martins. 

 

Olhando para os núcleos - que excluem 

alimentos e energia -, o Brasil 

desacelerou mais do que a tendência no 

início da pandemia. Traçando a inflação 

de núcleo anualizada em 24 meses - isto 

é, no período da crise da covid-19 -, 

porém, os economistas observaram que 

o Brasil se comportou bem em linha com 

a tendência, que também foi de 

aceleração nos últimos meses. O que 

explica essa inflação cheia mais alta do 

Brasil pode estar fora dos núcleos, 

então? 

 

Analisando a inflação da alimentação no 

domicílio no Brasil, o estudo percebeu 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/12/com-aumentos-generalizados-ipca-fecha-ano-em-1006.ghtml


2 

 

que ela é altamente volátil e tem uma 

correlação mais baixa com seus pares, 

mas convergiu no fim de 2021 para a 

"tendência comum". A energia, por sua 

vez, é um dos itens de maior correlação 

com o painel. "Mas está se comportando 

de forma diferente no Brasil, pois além 

da gasolina e outros combustíveis, inclui 

os custos de energia elétrica", dizem os 

economistas. 

 

A variação ano contra ano do custo da 

energia no Brasil foi de 34,9% em 

dezembro de 2021, ante 4,4% em 

dezembro de 2020. Enquanto isso, a 

"tendência comum" apresentou 

variações de 17,2% e -4,6%, 

respectivamente. 

 

Se o grupo energia no Brasil tivesse 

observado a mesma variação anual da 

tendência, a inflação cheia no país seria 

de 7,7% em 2021 e de 3,5% em 2020, 

frente aos 10,1% e 4,5% oficiais, aponta 

o estudo. Como a tendência em 2021 foi 

de 6,5%, a diferença de energia explica 

dois terços do "excesso" de inflação no 

Brasil naquele ano e um terço da 

diferença em 2020, afirma o relatório. 

 

"Esse é o efeito combinado da 

depreciação cambial real de 20% que 

ocorreu no Brasil após o início da 

pandemia e o aumento nos custos de 

energia elétrica devido ao uso de usinas 

termelétricas, causado pelo baixo nível 

dos reservatórios de água em 2021. Isso 

deve ser contido daqui para frente já que 

a estação chuvosa nos últimos três 

meses aumentou os níveis dos 

reservatórios, o que significa um fator 

baixista para a inflação de 2022", dizem 

os economistas. 

 

A inflação do núcleo de bens do Brasil, 

por sua vez, foi muito mais fraca em 

2020 e é muito mais alta em 2022, 

observa o relatório. Como a variação de 

bens em 2020 foi menor que a 

"tendência comum" e muito maior em 

2021, o efeito foi uma variação de 5,2% 

nos dois anos. "Os bens são o principal 

determinante do aumento do núcleo de 

inflação no Brasil", afirmam Ázara, 

Ramos e Martins. 

 

O núcleo de serviços, por sua vez, 

demonstra um comportamento bem em 

linha com a tendência tanto em 12 

quanto em 24 meses. 

 

A inflação cheia no Brasil em 2015-2016 

- fruto de uma política monetária 

excessivamente frouxa e de uma 

expansão fiscal exagerada, segundo o 

IBS BB - foi tão alta quanto a observada 

no fim de 2021, indica o estudo. A 

questão é que, diferentemente daquela 

época, agora, a inflação do mundo 

também está bem mais elevada. "Desta 

vez, parece ser um fenômeno muito mais 

global nos preços das mercadorias", 

conclui o relatório. 

 

 
— Foto: Custódio Coimbra/Agência O 

Globo 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/02/25/brasil-tem-2a-maior-
inflacao-entre-16-paises-e-energia-
explica-23-do-excesso-revela-
estudo.ghtml  
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Finanças 

ANÁLISE: BC separa eventual 
venda de dólares das 
preocupações com a inflação 
 
Sinalização visa reduzir as 
desconfianças de que uma possível 
intervenção, se ocorrer, tem a ver com 
os objetivos de política monetária 
 
Por Alex Ribeiro, Valor — São Paulo 
25/02/2022 09h53  Atualizado há 32 
minutos 

 
O Banco Central usou a reunião de seu 

comitê de estabilidade financeira para 

sinalizar que poderá vender dólares, 

caso haja uma contaminação 

desproporcional do mercado de 

câmbio em virtude 

da invasão da Rússia pela Ucrânia. 

Mas deu a entender que esse é um tema 

separado de suas preocupações com 

a inflação. 

 

Hoje, os mercados internacionais estão 

mais calmos, por isso uma ruptura na 

taxa de câmbio e uma efetiva 

intervenção do BC parece menos 

provável. Mas a autoridade monetária 

deu o roteiro de sua possível ação, caso 

se torne necessário, já que o mercado 

deverá permanecer ainda volátil por 

algum tempo. 

 

A sinalização, feita ontem à noite por 

meio do comunicado do Comitê de 

Estabilidade Financeira (Comef), visa 

reduzir as desconfianças de que uma 

possível intervenção, se ocorrer, tem a 

ver com os objetivos de política 

monetária. 

 

“O Comitê está atento à evolução recente 

do cenário internacional e segue 

preparado para atuar, minimizando 

eventual contaminação desproporcional 

sobre os preços dos ativos locais, em 

particular pelo canal do mercado de 

câmbio”, disse o comunicado do Comef. 

 

A invasão da Ucrânia, dependendo de 

como o conflito evoluir, poderá provocar 

uma aceleração ainda mais forte da 

inflação, por meio da alta de preços 

de commodities, 

sobretudo petróleo e grãos. 

 

Não há nada que o Banco Central possa 

fazer contra essa alta internacional de 

preços, caso ela se confirme. Mas um 

dólar menos caro poderia, ao menos, 

amenizar os impactos da alta de preços 

de commodities em reais dentro do 

mercado doméstico. 

 

Num ambiente como esse, é natural que 

os mercados tenham desconfiança sobre 

quais seriam as reais intenções do Banco 

Central, caso haja uma intervenção por 

meio da venda de dólares no mercado à 

vista ou futuro. Daí o Comef ter 

procurado afastar essa possibilidade. 

 

O Banco Central repete, de tempos em 

tempos, que usa instrumentos diferentes 

para objetivos diferentes. A venda de 

dólares das reservas (no mercado à vista, 

futuro ou por linhas de empréstimo) tem 

objetivos de estabilidade financeira, ou 

seja, manter o mercado de câmbio 

funcional. 

 

Já as pressões inflacionárias são 

combatidas por meio da alta de juros, 

com decisões do Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco Central. 

Os membros são os mesmos do Comef, 

mas os objetivos são diferentes. 

 

No comunicado de ontem, o BC 

circunscreveu o alcance de uma eventual 

intervenção: ela ocorreria no caso de 
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uma “contaminação desproporcional” 

sobre a contação do dólar. 

 

Há uma boa dose de subjetividade na 

expressão “contaminação 

desproporcional”, que pode variar de 

acordo com o julgamento de cada um. 

Mas, no passado, membros do Banco 

Central já sinalizaram que costumam 

avaliar o desempenho da moeda 

brasileira em relação aos seus pares 

emergentes. 

 

Do ponto de vista da política monetária, 

isso significa que o Banco Central não 

pretende segurar artificialmente a taxa 

de câmbio para conter o avanço da 

inflação. Quem fará o trabalho para 

cumprir a meta de inflação, se o choque 

causado pela Ucrânia complicar as 

coisas, são os juros. 

 

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

ia/2022/02/25/anlise-bc-separa-

eventual-venda-de-dlares-das-

preocupaes-com-a-inflao.ghtml  
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/25/anlise-bc-separa-eventual-venda-de-dlares-das-preocupaes-com-a-inflao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/25/anlise-bc-separa-eventual-venda-de-dlares-das-preocupaes-com-a-inflao.ghtml
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Finanças 

BNDES tem lucro de R$ 34,1 bi 
em 2021, o maior da série 
história, e 65% acima de 2020 
 
Vendas de ações e receita com 
dividendos e juros sobre capital próprio 
contribuíram com o lucro líquido 
 
Por Alessandra Saraiva e Juliana 
Schincariol, Valor — Rio 
25/02/2022 09h47  Atualizado há 41 
minutos 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social (BNDES) teve lucro 

líquido de R$ 34,1 bilhões em 2021, 

avanço de 65% sobre 2020. O resultado 

foi resultado fortemente marcado por 

ganhos com participações 

societárias, de R$ 30,6 bilhões, e 

com a intermediação financeira , 

que somou R$ 19,9 bilhões, informou 

a instituição nesta sexta-feira. 

 

No quarto trimestre, o lucro foi de R$ 

7,7 bilhões. O número 

ficou 10% acima do quarto trimestre de 

2020, mas 32% abaixo do terceiro 

trimestre de 2021, disse a diretora 

financeira do banco de 

fomento, Bianca Nasser, em 

teleconferência. 

 

O resultado anual, segundo a instituição 

é o maior da série histórica. As vendas de 

ações 

de Vale, Klabin e JBS contribuíram 

com lucro líquido de R$ 6 bilhões, R$ 1 

bilhão e R$ 1 bilhão, respectivamente. 

Além de receita com dividendos e juros 

sobre capital próprio (JCP), 

acumulando R$ 7,3 bilhões (líquidos de 

tributos) – com destaque 

para Petrobras, Copel e Eletrobras, 

disse o banco. 

 

Ainda segundo o banco, também 

contribuiu para o desempenho o 

resultado positivo de equivalência 

patrimonial, de R$ 4,3 bilhões no 

ano A reversão de provisão para perdas 

em investimentos na Petrobras teve 

efeito líquido de R$ 3,5 bilhões e a venda 

de debêntures da Vale, de R$ 2,1 bilhões. 

 

 
BNDES — Foto: Fernando 

Frazão/Agência Brasil 

 

O resultado recorrente, que exclui 

operações de desinvestimento da 

carteira de renda variável e provisões 

para risco de crédito, entre outros, foi de 

R$ 15,8 bilhões em 2021. Segundo o 

BNDES, o indicador apresentou 

aumento de 96,9% quando comparado a 

2020, quando foi de R$ 8 bilhões. 

 

Esse resultado reflete a maior receita 

com dividendos e JCP, além do 

acréscimo no produto da intermediação 

financeira. Em 2021, o produto de 

intermediação financeira atingiu R$ 

19,9 bilhões, aumento de 55,2% em 

comparação ao ano anterior, sob 

impacto do resultado na venda de 

debêntures, pelo aumento do saldo 

médio de disponibilidades e alta da 

Selic. 

 

O ativo do Sistema BNDES totalizou R$ 

737,2 bilhões em 31 de dezembro de 

2021, queda anual de 5,3% e, decorrente, 
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principalmente, das liquidações 

antecipadas de R$ 63 bilhões ao Tesouro 

Nacional. 

 

O BNDES informou que carteira de 

crédito e repasses, líquida de provisão, 

totalizou R$ 439,5 bilhões, 

representando 59,6% dos ativos totais 

em dezembro de 2021 e manteve-se no 

mesmo patamar de 2020. O efeito da 

apropriação de variação cambial e juros 

foi compensado pelo retorno líquido da 

carteira no ano. 

 

Os desembolsos totais, incluindo 

debêntures, outros ativos de crédito, 

operações de renda variável e não 

reembolsáveis, somaram R$ 64,3 

bilhões em 2021. O patrimônio líquido 

atingiu R$ 127 bilhões ao fim do ano, 

aumento de 12,4%. 

  

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/02/25/bndes-tem-lucro-de-r-
341-bi-em-2021-o-maior-da-srie-
histria-e-65-pontos-percentuais-acima-
de-2020.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/25/bndes-tem-lucro-de-r-341-bi-em-2021-o-maior-da-srie-histria-e-65-pontos-percentuais-acima-de-2020.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/25/bndes-tem-lucro-de-r-341-bi-em-2021-o-maior-da-srie-histria-e-65-pontos-percentuais-acima-de-2020.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/25/bndes-tem-lucro-de-r-341-bi-em-2021-o-maior-da-srie-histria-e-65-pontos-percentuais-acima-de-2020.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/25/bndes-tem-lucro-de-r-341-bi-em-2021-o-maior-da-srie-histria-e-65-pontos-percentuais-acima-de-2020.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/25/bndes-tem-lucro-de-r-341-bi-em-2021-o-maior-da-srie-histria-e-65-pontos-percentuais-acima-de-2020.ghtml
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Empresas 

Vale vai pagar R$ 18,5 bi em 
dividendos, teleconferência 
da Americanas e IGP-M de 
fevereiro: As notícias mais 
quentes do dia 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta sexta-feira 
 
Por Valor — São Paulo 
25/02/2022 08h45  Atualizado há uma 
hora 

 
Vale 
 
A Vale vai pagar R$ 18,5 bilhões em 

dividendos, R$ 3,70 por ação, em 16 de 

março. A mineradora fechou o quarto 

trimestre com lucro líquido de R$ 29,9 

bilhões, alta de 243% em relação ao 

mesmo período de 2020. A receita 

líquida somou R$ 73,3 bilhões, alta de 

6% na base anual. A mineradora 

encerrou 2021 com lucro líquido de R$ 

133,2 bilhões, 294% acima de 2020. 

A teleconferência da companhia 

começa às 10h. 

 

 
— Foto: Agência Vale 

 

Balanços 
 
Marcopolo, Grupo Casino — controlador 

do Grupo Pão de Açúcar no Brasil —, 

AES, Basf, Swiss Re e a controladora da 

British Airways, IAG, divulgam os 

resultados financeiros no quarto 

trimestre de 2021 antes da abertura do 

pregão. Após o fechamento, o BRB - 

Banco de Brasília divulga balanço. 

 

Americanas 
 
A Americanas teve lucro líquido de R$ 

489,7 milhões no quarto trimestre, alta 

de 21% na comparação com o mesmo 

período de 2020. A receita líquida 

consolidada avançou 22%, para R$ 9,09 

bilhões. No ano, o lucro somou R$ 730,9 

milhões, 132% acima do visto no ano 

anterior, enquanto a receita atingiu R$ 

27,56 bilhões, alta de 28% ante o ano 

anterior. Às 12h, tem 

a teleconferência de resultados. 

 

 
— Foto: Leo Martins/Agência O Globo 

 

Hypera 
 
A Hypera Pharma registrou lucro 

líquido de R$ 353 milhões no quarto 

trimestre, alta de 12% na base anual. Já 

o lucro das operações continuadas 

cresceu 13% e somou R$ 366 milhões. A 

receita líquida avançou 43% no período, 

para R$ 1,62 bilhão. No ano, a 

farmacêutica teve lucro líquido de R$ 

1,33 bilhão, alta de 3%, enquanto a 

receita somou R$ 5,94 bilhões, avanço 

de 45%. A companhia fala sobre os 

resultados às 11h. Para 2022, a 

companhia projeta lucro líquido das 

http://www.vale.com/brasil/PT/investors/Paginas/default.aspx
https://ri.americanas.com/
https://ri.hypera.com.br/
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operações continuadas perto de R$ 1,7 

bilhão e receita líquida de R$ 7,4 

bilhões. 

 

BK Brasil 
 
A BK Brasil, controladora do Burger 

King e Popeyes no país, encerrou o 

quarto trimestre com lucro líquido de 

R$ 23,6 milhões, revertendo o prejuízo 

de R$ 97,3 milhões registrado no mesmo 

período de 2020. A receita cresceu 18% 

na base anual, para R$ 912,9 milhões. 

A teleconferência está agendada para 

as 11h. 

 

JHSF 
 
A JHSF registrou lucro líquido atribuído 

aos controladores de R$ 266,9 milhões 

no quarto trimestre, avanço de 46% na 

comparação anual. O lucro consolidado 

somou R$ 254,6 milhões, alta de 33%. Já 

a receita líquida foi de R$ 483,3 milhões, 

24% acima do reportado de outubro a 

dezembro de 2020. A 

companhia fala com investidores às 

15h. A JHSF irá pagar, a partir de 14 de 

março, R$ 108,9 milhões em 

dividendos, o equivalente a R$ 0,1606 

por ação ordinária. 

 

CCR 
 
Impactada pelos efeitos da renovação de 

seu portfólio, a CCR teve prejuízo de R$ 

133,2 milhões no quarto trimestre de 

2021, uma piora em relação ao resultado 

negativo de R$ 74,8 milhões no mesmo 

período de 2020. A receita líquida 

somou R$ 2,83 bilhões, alta de 11% na 

base anual. A teleconferência está 

prevista para as 11h. 

 

Grendene 
 
A Grendene registrou queda de 25% no 

lucro líquido do quarto trimestre de 

2021 ante um ano antes, para R$ 230,6 

milhões. Em comparação com o mesmo 

período de 2019, porém, o lucro foi 10% 

maior. A receita líquida foi 5,6% menor 

na base anual, a R$ 789,8 milhões, 

enquanto cresceu 19% sobre último 

trimestre de 2019, pré-pandemia de 

covid-19. Às 10h30, a 

companhia comenta os resultados. A 

companhia anunciou o pagamento de 

R$ 73,2 milhões, ou R$ 0,0812 por ação, 

de dividendos complementares e juros 

sobre o capital próprio (JCP) a partir de 

18 de maio. 

 

Sanepar 
 
A Companhia de Saneamento do Paraná 

(Sanepar) registrou lucro líquido de R$ 

322 milhões no quarto trimestre, alta de 

14% em relação ao mesmo período de 

2020. A receita líquida subiu 11,8% no 

ano, para R$ 1,38 bilhão. No acumulado 

do ano, o lucro somou R$ 1,18 bilhão, 

18% acima do reportado em 2020 e a 

receita cresceu 8%, para R$ 5,2 bilhões. 

Já a inadimplência subiu de 2,8%, em 

2020, para 3,3% no ano passado. 

A teleconferência começa às 10h. 

 

Alupar 
 
A Alupar registrou lucro líquido de R$ 

219,3 milhões no quarto trimestre de 

2021, montante 52% abaixo do 

reportado em igual período de 2020. A 

receita líquida recuou 50%, para R$ 1,12 

bilhão. No ano, o lucro líquido somou R$ 

1,11 bilhão, alta de 18%, enquanto a 

receita somou R$ 5,23 bilhões, recuo de 

15%. A companhia 

realiza teleconferência às 15h. 

 

Randon 
 
A fabricante de implementos 

rodoviários Randon registrou lucro 

líquido de R$ 153,2 milhões no quarto 

trimestre de 2021, queda de 69% na 

comparação anual. A receita somou R$ 

https://burgerking.riweb.com.br/Default.aspx
https://ri.jhsf.com.br/
https://ri.ccr.com.br/
http://ri.grendene.com.br/PT
https://ri.sanepar.com.br/
http://ri.alupar.com.br/
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2,54 bilhões, alta de 41% em relação ao 

quarto trimestre de 2020. Às 11h, a 

companhia comenta os resultados. 

Para 2022, a Randon prevê receita 

líquida de implementos rodoviários 

entre R$ 9,5 bilhões e R$ 11 bilhões. 

Para o mercado externo, a expectativa é 

de receita entre US$ 320 milhões e US$ 

370 milhões. A companhia ainda estima 

margem Ebitda de 13% a 16% este ano. 

 

Ouro Fino 
 
A Ourofino Saúde Animal reportou lucro 

líquido de R$ 38,3 milhões no quarto 

trimestre de 2021, alta de 38,1% sobre 

igual período de 2020. No ano, o 

resultado foi de R$ 112,6 milhões, 

crescimento de 32% ante 2020. No 

trimestre, a receita avançou 23%, para 

R$ 270,4 milhões. No acumulado de 

2021, indicador somou R$ 905 milhões, 

alta de 24%. 

A teleconferência começa às 11h. 

 

IRB Brasil 
 
O IRB Brasil Re registrou prejuízo 

líquido de R$ 683 milhões em 2021, 

uma redução de 54% ante o prejuízo de 

2020, de R$ 1,48 bilhão. No quarto 

trimestre, o ressegurador teve prejuízo 

de R$ 371 milhões, 42% menor do que 

no mesmo trimestre de 2020. A 

empresa fala com investidores às 11h. 

 

Ômega Energia 
 
A empresa realiza teleconferência de 

resultados às 11h. 

 

Guerra na Ucrânia 
 
Às 11h30, a consultoria IHS Markit 

realiza o seminário virtual “Guerra na 

Ucrânia: preocupações do mercado e 

implicações para o óleo e gás”, com 

executivos da empresa. 

 

Movida 
 
O diretor financeiro da Movida, Edmar 

Prado Lopes Neto, participa às 18h30 de 

live sobre os resultados trimestrais da 

companhia. 

 

 
Carros em loja da Movida — Foto: 

Reprodução/Facebook/MovidaRentaCa

r 

 

FGV divulga IGP-M de fevereiro 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

divulga, às 8h, o Índice Geral de Preços 

– Mercado (IGP-M) de fevereiro. O IGP-

M subiu 1,82% em janeiro, após variar 

0,87% no mês anterior. Com este 

resultado o índice acumula alta de 

16,91% em 12 meses. Em janeiro de 

2021, o índice havia subido 2,58% e 

acumulava alta de 25,71% em 12 meses. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo 

(IPA) subiu 2,30% em janeiro, após alta 

de 0,95% em dezembro. O Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC) variou 

0,42% em janeiro, ante 0,84% em 

dezembro. O Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC) variou 0,64% em 

janeiro, ante 0,30% em dezembro. 

 

FGV publica Sondagem do 
Comércio de fevereiro 
 

https://ri.randon.com.br/
https://ri.ourofino.com/
https://ri.irbre.com/
https://omegaenergia.com.br/
https://www.youtube.com/c/BMCNEWStv/videos
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O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

publica, às 8h, a Sondagem Conjuntural 

do Setor de Comércio de fevereiro. O 

Índice de Confiança do Comércio (Icom) 

cedeu 0,4 ponto em janeiro, ao passar de 

85,3 para 84,9 pontos. Em médias 

móveis trimestrais o indicador recuou 

3,1 pontos. O Índice de Situação Atual 

(ISA-COM) caiu 3,5 pontos chegando a 

80,5 pontos. Já o Índice de Expectativas 

(IE-COM) avançou 2,7 pontos, ao passar 

de 87,3 pontos para 90,0 pontos. 

 

FGV informa Sondagem de 
Serviços de fevereiro 
 
Em parceria com o Banco Central, o 

Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

informa, às 8h, a Sondagem Conjuntural 

do Setor de Serviços de fevereiro. O 

Índice de Confiança de Serviços (ICS, 

indicador-síntese da Sondagem), caiu 

4,3 pontos em janeiro, para 91,2 pontos. 

Em médias móveis trimestrais, o índice 

também recuou, desta vez, 2,6 pontos. O 

Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 3,1 

pontos, para 89,4 pontos. O Índice de 

Expectativas (IE-S) recuou 5,5 pontos, 

para 93,2 pontos. 

 

FGV informa Índice de Confiança 
Empresarial de fevereiro 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) 

informa, às 8h, o Índice de Confiança 

Empresarial (ICE) de fevereiro. O ICE 

caiu 2,5 pontos em janeiro, para 91,6 

pontos. Na métrica de médias móveis 

trimestrais, o indicador recuou pela 

quarta vez seguida, agora em 3,0 pontos. 

O Índice de Situação Atual Empresarial 

(ISA-E) caiu 4,5 pontos, para 91,3 

pontos. O Índice de Expectativas (IE-E) 

caiu 3,0 pontos, para 91,4 pontos. 

 

BC comunica Nota de Política 
Fiscal de janeiro 
 
O Banco Central comunica, às 9h30, a 

Nota à Imprensa de Política Fiscal de 

janeiro, com o resultado primário do 

setor público consolidado, que inclui o 

governo central, os governos estaduais e 

municipais e as empresas estatais 

(excluídos os bancos, a Petrobras e a 

Eletrobras). Em 2021, o setor público 

consolidado obteve superávit primário 

de R$ 64,7 bilhões (0,75% do PIB), ante 

déficit de R$ 703,0 bilhões (9,41% do 

PIB) em 2020. No mês de dezembro, o 

setor público consolidado registrou 

superávit primário de R$ 123 milhões, 

ante déficit de R$ 51,8 bilhões em 

dezembro de 2020. No Governo Central 

houve superávit de R$ 13,9 bilhões, e 

nos governos regionais e nas empresas 

estatais, déficits, na ordem, de R$ 12,8 

bilhões e R$ 1,0 bilhão. 

 

 
— Foto: Jorge William/Agência O Globo 

 

Presidente do BCE profere 
discurso 
 
A presidente do Banco Central Europeu 

(BCE), Christine Lagarde, profere 

discurso às 8h15 (de Brasília). 

 

EUA informam renda e gastos 
pessoais de janeiro 
 
O Departamento do Comércio dos EUA 

informa, às 10h30 (de Brasília), os dados 

de renda e de gastos pessoais de janeiro 

e o deflator do índice de preços de gastos 
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com consumo (PCE) do mesmo mês. A 

leitura anterior foi de +0,3% para a 

renda pessoal e -0,6% para os gastos, na 

margem. O PCE cheio variou 0,4% na 

margem e subiu 5,8% no ano. O núcleo 

do PCE variou 0,5% na margem e subiu 

4,9% no ano. As estimativas de consenso 

são de -0,3% para a renda, de +1,5% para 

os gastos e de +0,5% para o núcleo do 

PCE, todos na margem. 

 

Presidente da República lança 
modelo regulatório do Inmetro 
 
O presidente Jair Bolsonaro fará, às 11h, 

lançamento do modelo regulatório do 

Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Às 

14h30, despacha com Pedro Cesar 

Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos 

da Secretaria-Geral da Presidência, e, às 

15h30, com Joaquim Alvaro Pereira 

Leite, ministro do Meio Ambiente. 

 

Ministro da Economia participa 
de cerimônia do Inmetro 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

participa, às 11h, da cerimônia de 

lançamento do Modelo Regulatório do 

Inmetro (Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Às 

15h, terá reunião com a secretária 

especial de Produtividade e 

Competitividade, Daniella Marques. 

 

Presidente do BC entra em férias 
e é substituído por Serra, que se 
reúne com Capstone 
 
O presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, entra em férias a 

partir desta sexta-feira e será substituído 

pelo diretor Bruno Serra Fernandes 

(Política Monetária). Campos fica em 

férias até 5 de março. Serra participa, às 

9h, de reunião, por videoconferência, 

com Leandro Rothmuller, economista-

chefe; Marcio Albuquerque, gestor de 

moedas, e Sérgio Carvalho, gestor sênior 

de renda fixa, da Capstone, sobre 

conjuntura econômica. 

 

Diretores do BC reúnem-se com 
Febraban 
 
A diretora de Assuntos Internacionais e 

Gestão de Riscos Corporativos do Banco 

Central, Fernanda Guardado, participa, 

por vídeo, às 8h30, da 1st Brics Finance 

and Central Bank Deputies Meeting. O 

diretor Paulo Souza (Fiscalização) tem 

videoconferência às 10h com Caio Mario 

Paes de Andrade, secretário especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital do Ministério da Economia, para 

tratar de assuntos de supervisão. Às 14h, 

o diretor se reúne, por vídeo, com 

representantes da Receita Federal do 

Brasil (RFB), em São Paulo, sobre 

assuntos institucionais. Às 16h, ele e o 

diretor Otavio Damaso (Regulação) têm 

videoconferência com Isaac Sidney, 

presidente, e Leandro Vilain, diretor-

executivo de inovação, produtos e 

serviços bancários, da Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban), sobre 

assuntos de regulação. Damaso também 

participa, às 9h, da reunião ordinária do 

Conselho Deliberativo da Centrus por 

vídeo. O diretor Maurício Moura 

(Relacionamento, Cidadania e 

Supervisão de Conduta) tem, às 16h, 

videoconferência com Fernando André 

Coelho Mitkiewicz, secretário de 

Governo Digital, e Luiz Carlos Miyadaira 

Ribeiro Junior, diretor de Serviços 

Públicos Digitais da Secretaria de 

Governo Digital do Ministério da 

Economia, para tratar de assuntos 

institucionais. A diretora Carolina de 

Assis Barros (Administração) tem 

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

cia/2022/02/25/vale-vai-pagar-r-185-

bi-em-dividendos-teleconferencia-da-

americanas-e-igp-m-de-fevereiro-as-

noticias-mais-quentes-do-dia.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/25/vale-vai-pagar-r-185-bi-em-dividendos-teleconferencia-da-americanas-e-igp-m-de-fevereiro-as-noticias-mais-quentes-do-dia.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/25/vale-vai-pagar-r-185-bi-em-dividendos-teleconferencia-da-americanas-e-igp-m-de-fevereiro-as-noticias-mais-quentes-do-dia.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/25/vale-vai-pagar-r-185-bi-em-dividendos-teleconferencia-da-americanas-e-igp-m-de-fevereiro-as-noticias-mais-quentes-do-dia.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/25/vale-vai-pagar-r-185-bi-em-dividendos-teleconferencia-da-americanas-e-igp-m-de-fevereiro-as-noticias-mais-quentes-do-dia.ghtml
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Legislação 

STJ determina cálculo do ITBI 
sobre valor de mercado do 
imóvel 
 
Por unanimidade, ministros da 1ª Seção 
afastaram a possibilidade de uso do 
valor venal ligado ao IPTU 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
25/02/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Ministro Gurgel de Faria: não é possível 

vincular a base de cálculo do ITBI à do 

IPTU — Foto: Divulgação 

 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) entendeu que o Imposto 

sobre Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI) deve ser pago com base no valor 

da transação imobiliária. A decisão, 

em recurso repetitivo, afasta o uso do 

valor venal, adotado para cálculo 

do IPTU, que geralmente é menor, e 

também valores de referência fixados 

pelas prefeituras. 

Prevaleceu no julgamento, que deve ser 

seguido pelas instâncias inferiores, o 

voto do relator, ministro Gurgel de 

Faria. Para ele, o valor da transação 

imobiliária para o cálculo do ITBI, 

apontado pelo contribuinte, só pode ser 

afastado por meio de processo 

administrativo (REsp 1937821). 

 

O caso analisado pelo STJ envolve o 

município de São Paulo, que contestou 

decisão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJ-SP). A Corte paulista 

entendeu que o ITBI deve ser calculado 

sobre o valor do negócio jurídico 

realizado ou sobre o valor venal do 

imóvel para fins de IPTU, aquele que for 

maior. 

 

A decisão do TJ-SP foi dada em 

Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR). O entendimento 

passou, então, a orientar as decisões no 

Estado. 

 

No recurso, o município alegou que a 

base de cálculo do ITBI não deveria 

corresponder ao valor venal usado para 

o IPTU, mas refletir o valor de mercado 

do imóvel. Argumentou ainda que, 

diferentemente do que ocorre com o 

IPTU, no ITBI há “autolançamento do 

tributo” pelo contribuinte. 

 

Assim, acrescentou, se for constatado 

que a base de cálculo usada não 

corresponde ao efetivo valor de 

mercado, na transação, a fiscalização 

deve proceder ao lançamento 

complementar de ofício - ou seja cobrar 

a diferença. 

 

Na sustentação oral, a procuradora do 

município Simone Andréa afirmou que o 

valor venal de referência é acionado 

apenas quando não merece fé o valor 

declarado pelo contribuinte. Ainda 

segundo Simone, a prática do município 
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demonstra que, salvo operações 

baseadas em valores relacionados a 

financiamento bancário, 

invariavelmente os valores declarados 

de transferência de propriedade são 

depreciados. “O menor possível”, disse. 

 

Ao votar, o relator afirmou que a base de 

cálculo do ITBI não está ligada à do 

IPTU, embora ambas sejam o valor 

venal. Para Gurgel de Faria, deve ser 

considerado como valor venal do ITBI “o 

valor normal de mercado nas transações 

imobiliárias”. 

 

No IPTU, disse o ministro, tributa-se a 

propriedade tendo como base a planta 

genérica de valores do poder público 

local, que considera a localização e a 

metragem. Embora seja possível 

dimensionar o valor médio dos imóveis 

no mercado, por tamanho e metragem, 

acrescentou o relator em seu voto, a 

avaliação de preço específica de cada 

unidade depende também de outras 

circunstâncias, como benfeitorias e 

estado de conservação. 

 

Por isso, não seria possível vincular a 

base de cálculo do ITBI à do IPTU, nem 

mesmo como piso de tributação, 

segundo o ministro, que lembrou que 

esse entendimento já foi adotado pelo 

STJ em outros julgamentos. 

 

Ainda de acordo com o relator, também 

não é legítima a adoção de valor de 

referência de venda previamente fixado 

pelo município como parâmetro para a 

base de cálculo do ITBI. “O valor da 

transação declarada pelo contribuinte 

goza de presunção de que é o valor de 

mercado e só pode ser afastado por meio 

de processo administrativo”, afirmou. 

 

Com a tese de efeito repetitivo, ao final 

foram aprovadas as seguintes 

disposições: “a base de cálculo do ITBI é 

o valor do imóvel transmitido em 

condições normais de mercado, não 

estando vinculado à base de cálculo do 

IPTU”; “o valor da transação declarada 

pelo contribuinte goza de presunção de 

que é condizente com o valor de mercado 

e só pode ser afastada pelo Fisco por 

meio de processo administrativo 

próprio”; e “o município não pode 

arbitrar previamente a base de cálculo 

do ITBI”. 

 

Segundo o advogado Diogo Ferraz, do 

Freitas Leite Advogados, a decisão 

recoloca as coisas nos seus devidos 

trilhos. “A presunção deve ser de boa-fé, 

não de má-fé. Não há qualquer 

justificativa legítima para se presumir 

que as transações com imóveis usariam 

sempre preços artificiais e, por isso, a 

base de cálculo do ITBI deveria ser 

tabelada”, diz. 

 

Para Ferraz, a desconsideração do valor 

da transação e o arbitramento de outro 

valor só pode ocorrer se o município 

constatar que houve algum tipo de 

irregularidade, como determina o artigo 

148 do Código Tributário Nacional 

(CTN). 

 

Bruno Sigaud, do Sigaud Advogados, 

considera que a decisão trará economia 

tributária aos contribuintes “uma vez 

que há diversas operações em que o 

valor de negociação é substancialmente 

inferior ao valor venal de IPTU”. Em um 

caso que atuou, um cliente tinha sido 

obrigado, por decisão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, a pagar o ITBI 

sobre o valor venal de IPTU que, na 

época, era de quase R$ 90 milhões. Já 

o valor venal era de R$ 50 milhões. A 

decisão já transitou em julgado (não 

cabe mais recurso). “Ou seja, fosse hoje 

em dia o cliente teria pago muito menos 

de ITBI.” (Colaborou Adriana 

Aguiar, de São Paulo) 
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https://valor.globo.com/legislacao/noti

cia/2022/02/25/stj-determina-calculo-

do-itbi-sobre-valor-de-mercado-do-

imovel.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

STF decide a favor da 'revisão 
da vida toda', que pode 
aumentar valor de parte das 
aposentadorias 
 
Mas prazo para a conclusão do 
julgamento no plenário virtual vai até 8 
de março, e resultado pode mudar se 
algum ministro decidir levar o caso para 
o presencial 
 
André de Souza 
25/02/2022 - 09:38 / Atualizado em 
25/02/2022 - 11:12 
 

O ministro Alexandre de Moraes, do STF 

Foto: Nelson Jr./SCO/STF / Agência O 

Globo 

 

BRASÍLIA - Por seis votos a cinco, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 

que é constitucional a chamada "revisão 

da vida toda", ou seja, todas as 

contribuições previdenciárias feitas 

ao INSS pelos trabalhadores no período 

anterior a julho de 1994 podem ser 

consideradas no cálculo das 

aposentadorias. Com isso, parte dos 

aposentados poderá aumentar seus 

rendimentos. 

 

Embora todos os ministros já tenham 

votado, o prazo dado para concluir o 

julgamento acaba somente em 8 de 

março. Até lá, algum ministro pode 

pedir que o caso, analisado no plenário 

virtual, seja levado ao plenário físico. 

 

Se isso ocorrer, o julgamento começará 

do zero novamente. Um efeito prático 

disso é que o ministro Marco Aurélio 

Mello, que votou a favor da "revisão da 

vida toda" em junho do ano passado, 

mas se aposentou em julho, não 

participaria mais do julgamento. No seu 

lugar, votaria André Mendonça, que o 

substituiu na Corte. Como o placar está 

em seis a cinco, com apenas um voto de 

diferença, isso pode levar a uma 

mudança no resultado. 

 

Atualmente, somente são considerados 

os recolhimentos feitos após esse 

período, o que por sua vez diminui o 

valor do benefício de muitos segurados. 

 

Uma lei de 1999 trouxe novas regras 

para a aposentadoria e introduziu uma 

regra de transição que usava o marco de 

julho de 1994 por ser o momento de 

implantação do Plano Real para 

combater a hiperinflação. Quem 

começou a contribuir com a previdência 

depois disso não é afetado pela decisão 

do STF. 

 

Isso não quer dizer que todos que 

tenham contribuído antes de julho de 

1994 serão beneficiados com a "revisão 

da vida toda". Dependendo do caso, a 

correção pode baixar o valor da 

aposentadoria do segurado. Nessa 

situação, continua sendo aplicada a 

regra mais favorável ao trabalhador. 

 

A decisão do STF foi tomada na análise 

do caso de apenas um aposentado, mas 

ela tem repercussão geral, ou seja, 

deverá ser observada por juízes e 

tribunais de todo o país. Nesse caso 

específico, o segurado se aposentou 

ganhando R$ 1.493. Se considerado o 

período anterior a julho de 1994, teria 

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


17 

 

direito a R$ 1.823. O Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) foi favorável a ele, 

levando o INSS a recorrer ao STF. 

 

Moraes destacou que, segundo a 

exposição de motivos do projeto que 

acabou virando lei, o objetivo da regra 

vedando o período anterior a julho de 

1994 foi "preservar o valor das 

aposentadorias dos efeitos deletérios 

dos altos índices de inflação do período 

anterior a tal marco e, com isso, 

beneficiar principalmente os segmentos 

de menor renda". 

 

O ministro então concluiu: "Se a 

aplicação impositiva ao segurado da 

regra transitória inverte essa lógica, ao 

lhe proporcionar um benefício menor do 

que aquele que faria jus pela regra 

definitiva, fica claro que essa 

interpretação subverte a teleologia da 

norma." Para Moraes, permitir uma 

norma que prejudique os trabalhadores 

mais antigos em relação aos mais novos 

contraria o princípio da isonomia. 

 

Julgamento estava empatado 
 
O julgamento foi no plenário virtual, em 

que os ministros votam pelo sistema 

eletrônico da Corte, sem necessidade de 

se reunirem. Ele começou em junho de 

2021 e estava empatado em cinco a 

cinco, quando foi suspendo por um 

pedido de vista de Alexandre de Moraes, 

que veio a votar somente nesta sexta-

feira. 

 

Quando o julgamento começou, o 

relator, o ministro Marco Aurélio Mello, 

votou a favor da aplicação da regra mais 

favorável aos trabalhadores. Em julho de 

2021, ele se aposentou, mas seu voto 

continua válido. Em razão disso, o 

ministro André Mendonça, que o 

substituiu no STF, não participa do 

julgamento. 

 

Além de Marco Aurélio e Alexandre de 

Moraes, votaram da mesma forma os 

ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, 

Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, 

totalizando seis. Os cinco ministros 

contrários à "revisão da vida toda" foram 

Nunes Marques, Dias Toffoli, Luís 

Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Luiz 

Fux. 

 

 

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

evidencia/stf-decide-favor-da-revisao-

da-vida-toda-que-pode-aumentar-

valor-de-parte-das-aposentadorias-1-

25409744  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/fotogalerias/guerra-na-ucrania-invasao-russa-causa-destruicao-na-capital-kiev-25409757
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/guerra-na-ucrania-invasao-russa-causa-destruicao-na-capital-kiev-25409757
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/stf-decide-favor-da-revisao-da-vida-toda-que-pode-aumentar-valor-de-parte-das-aposentadorias-1-25409744
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/stf-decide-favor-da-revisao-da-vida-toda-que-pode-aumentar-valor-de-parte-das-aposentadorias-1-25409744
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/stf-decide-favor-da-revisao-da-vida-toda-que-pode-aumentar-valor-de-parte-das-aposentadorias-1-25409744
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/stf-decide-favor-da-revisao-da-vida-toda-que-pode-aumentar-valor-de-parte-das-aposentadorias-1-25409744
https://oglobo.globo.com/economia/previdencia/stf-decide-favor-da-revisao-da-vida-toda-que-pode-aumentar-valor-de-parte-das-aposentadorias-1-25409744


18 

 

 
 
Economia 

Com superávit recorde, dívida 
pública volta a cair pelo 
terceiro mês seguido e 
encerra janeiro em 79,6% do 
PIB 
 
A relação dívida/PIB está em trajetória 
de queda desde fevereiro do ano 
passado; superávit do setor público foi 
recorde em janeiro 
 
Gabriel Shinohara 
25/02/2022 - 09:34 / Atualizado em 
25/02/2022 - 10:58 
 

Dívida/PIB vem caindo, mas ainda não 

chegou ao patamar de antes da 

pandemia Foto: Cristiano Mariz/O 

Globo 

 

BRASÍLIA — Pelo terceiro mês 

consecutivo, a dívida pública caiu em 

relação ao PIB. De acordo com o Banco 

Central (BC), a dívida ficou em 79,6% do 

PIB em janeiro. É a primeira vez que o 

indicador fica abaixo do patamar de 80% 

desde abril de 2020. 

 

O resultado divulgado nesta sexta-feira 

mostra uma continuidade na trajetória 

de queda da relação dívida/PIB que 

começou em fevereiro do ano passado, 

quando estava em 89%. O principal fator 

foi o crescimento do PIB nominal, ou 

seja, sem descontar a inflação no 

período. 

 

O efeito da variação do PIB e os resgates 

da dívida foram os fatores que mais 

contribuíram para a queda. Já a alta nos 

juros teve um efeito altista. 

 

Como o PIB é denominador da relação 

com a dívida, quando ele aumenta, o 

resultado é a queda do indicador. 

 

O PIB de 2021 avançou porque a 

atividade econômica demonstrou uma 

recuperação em relação ao primeiro ano 

da pandemia. Além disso, a inflação 

acima dos 10% contribui para aumentar 

o chamado PIB nominal. 

 

Rafaela Vitória, economista-chefe do 

Banco Inter, explica que há um efeito da 

inflação, mas o controle de gastos feito 

pelo governo também contribui para a 

melhora no cenário fiscal. 

 

— Na prática a gente está vendo um 

controle de gastos mesmo por parte do 

governo, o teto de gastos funcionando, e 

isso vem contribuindo. A inflação 

melhora a parte da arrecadação, mas o 

governo consegue segurar os gastos e 

isso acaba gerando o superávit e é esse 

superávit é que impacta na redução da 

dívida — disse. 

 

A Instituição Fiscal Independente (IFI), 

órgão ligado ao Senado, projeta que a 

dívida volte a crescer este ano e encerre 

2022 em 84,8% do PIB. Segundo a 

instituição, essa alta será impulsionada 

pelo aumento na conta de juros, em 

razão do aumento da Selic, e uma piora 

no resultado primário. 

 

O indicador é acompanhado de perto 

pelo mercado porque mede a capacidade 

do país de pagar suas dívidas. O número 

engloba o resultado do governo federal, 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-fecha-2021-em-1006-maior-alta-em-seis-anos-1-25348765#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20dos%20mais%20pobres%20supera%20IPCA&text=Ele%20fechou%202021%20com%20alta,anterior%20(0%2C84%25).
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-fecha-2021-em-1006-maior-alta-em-seis-anos-1-25348765#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20dos%20mais%20pobres%20supera%20IPCA&text=Ele%20fechou%202021%20com%20alta,anterior%20(0%2C84%25).


19 

 

o Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS) e os governos estaduais e 

municipais. 

 

Superávit recorde 
 
O resultado do setor público 

consolidado em janeiro foi de superávit 

de R$ 101,8 bilhões, o maior de toda a 

série histórica iniciada em dezembro de 

2001. O resultado é bem superior aos R$ 

58,5 bilhões de janeiro do ano passado. 

 

Segundo o BC, houve superávit nas três 

áreas consideradas, de R$ 77,4 bilhões 

no governo central, R$ 20 bilhões nos 

governos regionais e R$ 4,4 bilhões nas 

estatais. 

 

Camila Abdelmalack, economista-chefe 

da Veedha Investimentos, disse que a 

notícia é boa e foi impulsionada 

principalmente pelo aumento real da 

arrecadação, mas precisa ser vista com 

um pouco de parcimônia por conta da 

trajetória futura. 

 

— A única parcimônia que a gente tem 

quando a gente olha para o futuro é a 

possibilidade de uma desaceleração 

dessa arrecadação na virada do primeiro 

para o segundo trimestre por conta da 

desaceleração da atividade econômica 

que é prevista — disse. 

 

Na quinta-feira, o Tesouro Nacional já 

mostrava que o resultado das contas do 

governo tinham sido o melhor da série 

histórica do Tesouro, iniciada em 1997. 

  

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

acroeconomia/com-superavit-recorde-

divida-publica-volta-cair-pelo-terceiro-

mes-seguido-encerra-janeiro-em-796-

do-pib-25409736  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Invasão da Ucrânia deve 
elevar inflação e desacelerar 
o PIB no Brasil, dizem 
economistas 
 
Banco Central pode ter de ampliar a 
alta dos juros para combater efeitos nos 
preços, avaliam especialistas 

 
Márcia De Chiara e Renée Pereira, O 
Estado de S.Paulo 
24 de fevereiro de 2022 | 13h36 
Atualizado 25 de fevereiro de 2022 | 
09h19 

 
A consequência da invasão 

da Rússia à Ucrânia na economia 

brasileira deve ser o reforço de um 

quadro de estagflação - ou seja, um 

aumento da inflação com a redução do 

ritmo de atividade. Na avaliação de 

economistas, o efeito deverá ser 

imediato na já combalida economia 

brasileira.   

 

O economista Armando Castelar, 

pesquisador associado do Instituto 

Brasileiro de Economia (Ibre) 

da Fundação Getulio Vargas (FGV), 

diz que haverá reflexos no preço do 

petróleo, dos combustíveis, trigo, pão 

e alimentos, que devem ficar mais 

caros. Nas contas do economista, a 

projeção para o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) para 

este ano deve passar dos atuais 6% para 

6,2% a 6,3%. A previsão de crescimento 

do Produto Interno Bruto 

(PIB) para 2022, por sua vez, que  era 

de 0,6%, deve recuar para algo entre 

0,3% a 0,4%.  

 

Castelar lembra que o resultado do 

IPCA-15 deste mês, de 0,99% e acima do 

esperado, já indica que talvez o Banco 

Central tenha de ir além de 12,25% ao 

ano com a Selic, a taxa básica de juros. 

E, com  esse choque, ele acredita que 

essa tendência possa ser reforçada. 

“Possivelmente, além da reunião 

(do Comitê de Política Monetária) 

de março e de maio, vai ter de subir juros 

em junho.” 

 

Na avaliação do economista e 

consultor, Alexandre Schwartsman, 

o conflito entre Rússia e Ucrânia afeta 

produtos importados pelo Brasil, como 

petróleo, gás e trigo. “Quando há um 

aumento de preços em produtos que 

exportamos mais, há o impacto da 

inflação, mas também há o efeito 

positivo para o produto, o que 

movimenta a atividade. Nesse caso, 

teremos só o impacto do aumento de 

preços.”  

 

Além disso, destaca ele, a pressão de alta 

do dólar também tem um efeito 

inflacionário. Só hoje (24/2) a moeda 

americana subiu 2,02% ante o real, de 

R$ 5,01 para R$ 5,10. A moeda vinha 

experimentando nos últimos dias um 

movimento de baixa e chegou a ficar 

abaixo de R$ 5,00. “Esse é um cenário 

em que os países emergentes podem ter 

dificuldades para captar recursos”, diz 

Schwartsman 

 

Veículos militares em Kiev, na 

Ucrânia; consequência da invasão da 

Rússia à Ucrânia na economia brasileira 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/russia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
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https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
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deve ser a estagflação.  Foto: Daniel 

Leal/AFP - 24/02/2022 

  

Para Castelar, a primeira reação a 

choques deste tipo, tanto por parte 

de  investidores do mercado financeiro 

como da economia real, é segurar os 

planos e aguardar para avaliar o que 

fazer. Esse tipo de choque também 

amplia a aversão ao risco, fortalecendo 

as aplicações em títulos do Tesouro 

Americano, que são papéis mais seguros. 

“Países emergentes são vistos como mais 

arriscados.” 

 

O reflexo desse movimento, observa o 

economista, deve ser uma suspensão 

temporária na apreciação do real, algo 

que se acelerou nas últimas semanas 

com a forte entrada de capital na Bolsa. 

No entanto, Castelar frisa que o padrão 

histórico observado em choques 

provocados por conflitos  internacionais 

mostra que eles são transitórios. Isto é, 

são críticos num primeiro momento e, 

gradativamente, há uma acomodação. 

“Esses choques não duram muito 

tempo.” A sua previsão é que num prazo 

entre quatro a seis meses a economia 

estará reagindo e a tendência é que os 

fundamentos econômicos prevaleçam.  

 

Reação da diplomacia brasileira 
 
Como o Brasil irá se posicionar 

na diplomacia com os Estados Unidos, 

China e Europa por conta da mudança 

na geopolítica mundial em razão do 

conflito entre Rússia e Ucrânia é o ponto 

mais importante, na opinião do 

economista-chefe da MB 

Associados, Sergio Vale, a ser 

acompanhado nos próximos meses. Ele 

observa que dependendo dessa nova 

configuração, isso pode ter impacto nos 

investimentos no Brasil no longo prazo. 

 

“Nesse mundo mais arisco que está 

surgindo e o Brasil com dificuldade 

nessas três esferas e se aproximando 

justamente do pária internacional que se 

transformou a Rússia, isso pode ter 

consequências”, frisa o economista. 

 

Vale dizer que o primeiro impacto do 

conflito deve aparecer  na inflação e na 

pressão altista das cotações  do petróleo, 

algumas commodities agrícolas, como 

trigo e milho. “Poderemos ter alguma 

pressão adicional a uma inflação já 

pressionada.” 

 

Bruno Imaizumi, economista da LCA 

Consultores, também aponta a pressão 

inflacionária como foco de preocupação 

neste momento, especialmente nos 

preços de grãos, trigo, milho e petróleo, 

que estão subindo no atacado e devem 

chegar ao consumidor. 

 

Por enquanto, a LCA não mudou a 

projeção para o ano de um IPCA de 6%. 

Depois da divulgação do IPC-A15 de 

fevereiro, que veio acima das 

expectativas, a consultoria passou a 

considerar viés de alta nessa projeção, 

que agora foi reforçado por causa desse 

conflito. 

 

Outro impacto do conflito, alertado por 

Imaizumi, é uma piora  no fluxo das 

cadeias globais de produção que já 

estavam com problemas por causa da 

pandemia. Segundo ele, esse quadro 

pode se agravar agora, com aumento de 

preços de fretes internacionais, por 

exemplo. 

 

A economista Zeina Latif, consultora 

econômica, também avalia que o 

primeiro impacto do conflito aparece no 

canal comercial, com a subida de preços 

das commodities, dos fertilizantes, 

petróleo e derivados. Mas ela lembra que 

parte desse impacto já havia sido 

computado nos preços das matérias que 

já vinham em trajetória de alta. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/sergio-vale
https://tudo-sobre.estadao.com.br/zeina-latif
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No entanto, a economista ressalta que os 

impactos  do ponto de vista financeiro 

ainda são incertos. “Não estamos na 

região de conflito, onde o país pode ser 

diretamente afetado.” Zeina lembra que 

no passado, quando houve conflitos no 

Oriente Médio, o mercado sacudia 

alguns dias  e depois acalmava. 

 

Ela pondera, no entanto,  que hoje  a 

configuração mundial é diferente. “Não 

sabemos  se esse confronto pode ser o 

prenúncio de algo mais preocupante, 

temos uma postura mais beligerante da 

Rússia e  da China.” 

 

Na opinião de Zeina, desde que o 

conflito não atinja maiores proporções, 

ele só terá efeito de curto de prazo para 

o Brasil. 

 

A economista da Tendências, Alessandra 

Ribeiro, lembra ainda de uma questão 

setorial importante que pode afetar a 

economia nacional, que é a importação 

de fertilizantes da Rússia. "Teremos de 

ver quão fácil será esse comércio diante 

do conflito", diz ela.  A Rússia é uma das 

principais exportadoras do insumo para 

o Brasil e, em janeiro, respondeu por 

30,1% dos adubos e fertilizantes que 

entraram em território nacional, 

segundo informações do Ministério da 

Economia.  

 

Outro ponto, segundo Alessandra, é 

avaliar o impacto das sanções à Rússia 

na economia mundial. A restrição de 

venda de vários produtos vai ter impacto 

na atividade econômica, podendo 

reduzir o PIB mundial. Nessa situação, o 

Brasil - que já está com uma economia 

enfraquecida há algum tempo, também 

seria afetado. "Isso tudo dificulta o 

comércio, eleva os preços e reduz 

crescimento."  

 

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

ias/geral,guerra-ucrania-economistas-

inflacao-pib,70003989764  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

IGP-M acelera a 1,83% em 
fevereiro e acumula alta de 
16,12% em 12 meses 
 
Resultado ficou abaixo da mediana da 
pesquisa Estadão/Broadcast 

 
Marianna Gualter e Cícero Cotrim, O 
Estado de S.Paulo 
25 de fevereiro de 2022 | 08h33 

 
O Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M) avançou 1,83% em fevereiro, 

após alta de 1,82% em janeiro, informou 

nesta sexta-feira, 25, a Fundação 

Getulio Vargas (FGV). O resultado 

ficou abaixo da mediana da pesquisa 

Estadão/Broadcast, que indicava alta de 

1,86% para o indicador, com estimativas 

de 1,24% a 2,30%. 

 

A inflação acumulada em 12 meses 

pelo IGP-M desacelerou de 16,91% para 

16,12%, também abaixo da mediana do 

levantamento, de 16,16% (projeções de 

15,45% a 16,65%). 

 

Fundação Getulio Vargas (FGV) 

divulgou o IGP-M de fevereiro Foto: 

Reprodução/Google Street View 

 

O cálculo do IGP-M leva em conta a 

variação de preços de bens e serviços, 

bem como de matérias-primas utilizadas 

na produção agrícola, industrial e 

construção civil, e é bastante afetado 

pelo desempenho do câmbio e dos 

produtos de atacado.  

 

A aceleração do IGP-M de fevereiro foi 

puxada pelo Índice de Preços ao 

Produtor Amplo (IPA-M), que subiu 

2,36% em fevereiro, ante 2,30% em 

janeiro. O índice de preços no atacado 

acumula variação de 18,25% em 12 

meses. 

 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-

M), por outro lado, desacelerou de 

0,42% para 0,33% na margem, com 

inflação acumulada de 9,32% em 12 

meses. O Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC-M) também 

arrefeceu na margem, de 0,64% para 

0,48%, conforme já divulgado pela FGV 

na última terça-feira, 22. O indicador 

acumula alta de 13,04% em 12 meses. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,inflacao-igpm-
fevereiro,70003990745  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Setor público brasileiro tem 
superávit recorde de R$ 101,8 
bi em janeiro 
 
BC também mostrou que a dívida bruta 
do governo recuou para 79,6% do PIB 
 
25.fev.2022 às 10h16Atualizado: 
25.fev.2022 às 11h05 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
Em janeiro, o setor público consolidado 

brasileiro registrou um superávit 

primário de R$ 101,8 bilhões, recorde de 

toda a série histórica, iniciada em 2001. 

Os dados foram divulgados pelo Banco 

Central nesta sexta-feira (25). 

 

O resultado é bem superior ao de janeiro 

do ano passado, quando o superávit 

primário havia sido de R$ 58,4 bilhões, 

o que era o recorde da série até então. 

 

O montante engloba os resultados de 

governo central (governo federal, Banco 

Central e INSS), governos estaduais e 

municipais e empresas estatais. O saldo 

positivo significa que, no período, as 

receitas com impostos do setor público 

superaram as despesas, excluindo os 

juros da dívida pública. 

 

 

Sede do Banco Central, em Brasília 

- Antonio Molina - 

11.jan.2022/Folhapress 

 

O governo central, os governos regionais 

e as empresas estatais registraram 

superávits primários de R$ 77,4 bilhões, 

R$ 20 bilhões e R$ 4,4 bilhões, 

respectivamente, no mês. 

 

O Tesouro Nacional já havia indicado, 

na quinta (24), que as contas do governo 

federal tiveram o melhor resultado para 

um mês de janeiro em toda a série 

história, iniciada em 1997. 

 

Segundo o Tesouro, os aumentos 

expressivos nas receitas administradas 

pela Receita Federal e também na 

arrecadação não tributária contribuíram 

para o número positivo no primeiro mês 

do ano. 

 

[ x ] 

 

Segundo o BC, no acumulado de 12 

meses, o setor público consolidado teve 

superávit de R$ 108,2 bilhões até 

janeiro, o que corresponde a 1,23% 

do PIB (Produto Interno Bruto). O 

comparativo em relação ao PIB é feito 

para mostrar se a dívida do governo é 

sustentável. 

 

No resultado nominal do setor público 

consolidado, que considera os juros da 

dívida pública, houve superávit de R$ 

84,1 bilhões em janeiro. Já no 

acumulado de 12 meses, o resultado 

ficou negativo, com déficit nominal de 

R$ 317,5 bilhões, equivalente a 3,62% do 

PIB.  

 

O BC também mostrou que a dívida 

bruta do governo voltou a cair e foi a 

79,6% do PIB, recuo de 0,7 ponto 

percentual em janeiro. Ao todo, a dívida 

bruta –que compreende governo 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nathalia-garcia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/contas-do-governo-tem-o-melhor-janeiro-desde-1997.shtml
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federal, INSS e governos estaduais e 

municipais– somou R$ 7 trilhões no 

primeiro mês do ano. 

 

Esse resultado deve-se, sobretudo, ao 

efeito da variação do PIB nominal 

(redução de 0,8 ponto percentual), dos 

resgates líquidos de dívida (redução de 

0,4 ponto percentual), além do efeito da 

valorização cambial (redução de 0,2 

ponto percentual). 

 

O PIB de 2021 avançou com a 

recuperação da atividade econômica em 

relação ao primeiro ano da pandemia. 

 

A dívida bruta encerrou 2021 em 80,3% 

do PIB (R$7 trilhões) devido à melhora 

fiscal. O aumento da inflação contribuiu 

para ampliar os ganhos de arrecadação 

do governo no último ano. 

 

Também pesou favoravelmente para as 

receitas a valorização do dólar e 

do barril de petróleo, além do 

congelamento dos salários dos 

servidores em 2021. Estados ainda se 

beneficiaram por ganhos de arrecadação 

de ICMS sobre combustíveis, com a 

elevação nos preços desses insumos ao 

longo do último ano. 

 

Em fevereiro do ano passado, a dívida 

pública chegou a 89,36% do PIB, maior 

percentual da série histórica iniciada em 

2006. 

 

Já a dívida líquida foi a 56,6% em 

janeiro, contra 57,2% no mês anterior. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/setor-publico-brasileiro-
tem-superavit-recorde-de-r-1018-bi-
em-janeiro.shtml  
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Economia 

Revisão da vida toda do INSS 
pode render atrasados acima 
de R$ 100 mil; veja casos 
 
STF formou maioria favorável à 
correção que garante inclusão de todos 
os salários na aposentadoria 
 
25.fev.2022 às 8h20Atualizado: 
25.fev.2022 às 8h44 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
O STF (Supremo Tribunal 

Federal) formou maioria a favor da 

revisão da vida toda, na qual os 

aposentados podem somar todos os 

salários na aposentadoria, incluindo os 

de antes de 1994, para ganhar mais. Com 

a ação judicial, há casos em que o 

segurado tem direito a mais de R$ 100 

mil em valores atrasados. 

 

Com a decisão tomada no tema 1.102, 

que tem repercussão geral, ou seja, vale 

para todos os processos do tipo no país, 

as ações que estavam paradas voltarão a 

andar. Há casos, no entanto, de 

segurados que já conseguiram a revisão 

na Justiça antes mesmo da decisão final 

do Supremo. 

 

 
O Supremo chegou a decisão final sobre 

a revisão da vida toda e foi favorável aos 

aposentados - Adriano 

Vizoni/Folhapress) 

 

Para quem ainda não pediu a 

correção, mas acredita ter direito, o 

advogado Rômulo Saraiva, da Comissão 

de Seguridade Social da OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil) e colunista da 

Folha, indica entrar na Justiça o quanto 

antes. 

 

O motivo é o prazo de dez anos para 

solicitar revisão do INSS, chamado de 

decadência. "O trabalhador pode entrar 

com ação já, porque começariam as 

correções. Além disso, tem a questão da 

decadência. Quem está na iminência da 

decadência não pode esperar tanto não", 

diz ele. 

 

Muitos dos segurados que já 

conquistaram a decisão na Justiça 

porque o processo chegou totalmente ao 

final, seja porque o INSS desistiu de 

recorrer, perdeu o prazo ou por algum 

outro motivo, esperam a chamada 

execução da sentença, que é quando os 

pagamentos devem ser feitos. 

 

A liberação dos valores, no entanto, 

pode não ocorrer tão rapidamente, já 

que os envolvidos no julgamento têm 

direito de entrar com embargos de 

declaração, pedindo para que pontos da 

tese a ser firmada sejam esclarecidos. 

 

Os advogados, no entanto, comemoram 

a vitória. "Normalmente quando 

acontece uma decisão de repercussão 

geral dessa forma, o INSS pode fazer a 

aplicação automática, administrativa", 

afirma Saraiva. Neste caso, o segurado 

conquistaria o direito à correção de 

forma administrativa. 

 

De acordo com João Badari, do Aith, 

Badari e Luchin, havia grande 

expectativa neste julgamento. "Esse é o 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quem-ainda-pode-pedir-a-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
http://www.folha.com.br/
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principal ponto que a sociedade 

brasileira espera do Supremo Tribunal 

Federal, a garantia de um preceito 

fundamental: a segurança jurídica. Pilar 

do estado democrático de direito." 

 

Nas ações, há casos de segurados que já 

conseguiram o direito e vão receber mais 

de R$ 100 mil em atrasados do INSS. 

Saraiva explica que, dependendo do 

perfil profissional do segurado, o 

pagamento dos valores retroativos pode 

passar de R$ 200 mil. 

 

VEJA ALGUNS CASOS 

 

Exemplo 1: 

 

 O aposentado de 64 anos, cuja 

profissão era fisioterapeuta, 

pediu o benefício ao INSS em 

outubro de 2016 

 O valor inicial de sua 

aposentadoria foi de R$ 

1.962,16, na época 

 Antes de 1994, ele tinha 214 

contribuições. Depois, eram 210 

meses 

 Com a revisão, solicitada em 

outubro de 2020, o valor da 

aposentadoria é de R$ 2.256,22 

 O valor dos atrasados a que ele 

teve direito foi de R$ 17.457,71 

 

Exemplo 2: 

 

 O segurado se aposentou por 

idade em setembro de 2018, com 

benefício de R$ 954 

 Ele tinha, ao todo, 312 

contribuições, muitas delas entre 

o valor do salário mínimo e o teto 

 Com a revisão, pedida em 2019, 

o valor do benefício passou para 

R$ 5.194,41 

 Ele tem direito a R$ 88 mil de 

atrasados 

 

Exemplo 3: 

 

 O segurado se aposentou por 

tempo de contribuição em 2014, 

com benefício no valor de R$ 

2.839,15 

 Ele tinha 192 contribuições; 

entre 70% e 90% delas era no 

valor do teto do INSS 

 A revisão foi pedida em 2017 

 A aposentadoria subiu de R$ 

4.453, 84 para R$ 5.778 neste 

ano 

 O valor dos atrasados é de R$ 

106 mil 

 

Exemplo 4: 

 

 O segurado pediu a 

aposentadoria por tempo de 

contribuição em 2009 

 O valor foi de R$ 1.352,81 na 

época 

 Ao todo, havia 220 contribuições 

pelo teto durante a maior parte 

do tempo antes de 1994 

 O benefício passou de R$ 

2.944,75 para R$ 3.945,97 em 

2022 

 O valor dos atrasados é de R$ 

105 mil 

 

LEIA MAIS SOBRE REVISÕES DO 

INSS 

 

 

Supremo garante revisão da vida toda do 

INSS; veja quem tem direito 

 

 

Veja quem ainda pode pedir a revisão da 

vida toda do INSS 

 

 

Aposentados do INSS vão receber quase 

R$ 800 milhões em atrasados 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quem-ainda-pode-pedir-a-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quem-ainda-pode-pedir-a-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quem-ainda-pode-pedir-a-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/aposentados-do-inss-vao-receber-quase-r-800-milhoes-em-atrasados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/aposentados-do-inss-vao-receber-quase-r-800-milhoes-em-atrasados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/aposentados-do-inss-vao-receber-quase-r-800-milhoes-em-atrasados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/aposentados-do-inss-vao-receber-quase-r-800-milhoes-em-atrasados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inss-pagara-revisao-do-artigo-29-em-maio-saiba-fazer-a-consulta.shtml
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INSS pagará revisão do artigo 29 

em maio; saiba fazer a consulta 

 

 

Veja valores que o INSS paga em 

atrasados da aposentadoria 

 

ENTENDA A CORREÇÃO 

 

A revisão da vida toda é uma ação 

judicial na qual aposentados pedem que 

todas as suas contribuições ao INSS, 

inclusive as realizadas antes da criação 

do real, em 1994, sejam consideradas no 

cálculo da média salarial para aumentar 

a renda previdenciária. 

 

A inclusão de todos os salários na 

aposentadoria passou a ser pedida na 

Justiça para tentar corrigir uma 

distorção criada pela reforma da 

Previdência de 1999. Na época, a regra 

de transição aplicada aos segurados do 

INSS criou duas fórmulas para apuração 

da média salarial utilizada no cálculo dos 

benefícios da Previdência. 

 

Pelas normas, quem já era segurado do 

INSS até 26 de novembro de 1999 teria 

sua média salarial calculada sobre as 

80% maiores contribuições realizadas a 

partir de julho de 1994. Já para os 

trabalhadores que iniciassem suas 

contribuições a partir de 27 de 

novembro de 1999, a regra permanente 

estabeleceu que a média salarial 

consideraria os 80% maiores salários de 

todo o tempo de contribuição. 

 

Com isso, quem já era segurado da 

Previdência e concentrou suas maiores 

contribuições no início da vida 

profissional, antes da criação do Plano 

Real, em julho de 1994, saiu 

prejudicado. É essa distorção que os 

aposentados tentam reverter na Justiça. 

 

CONFIRA QUEM TEM DIREITO 

A revisão da vida toda não é uma tese 

que vale a pena em todos os casos de 

trabalhadores que tinham contribuições 

ao INSS antes de julho de 1994.Tem 

direito à revisão o segurado que se 

aposentou nos últimos dez anos, desde 

que seja antes da reforma da 

Previdência, instituída pela emenda 103, 

em 13 de novembro de 2019. É preciso, 

ainda, que o benefício tenha sido 

concedido com base nas regras da lei 

9.876, de 1999. 

 

A correção compensa, no entanto, para 

quem tinha altos salários antes do início 

do Plano Real. Trabalhadores que 

ganhavam menos não terão vantagem. 

Se incluírem as remunerações antigas, 

de baixo valor, poderão diminuir a 

aposentadoria que ganham hoje. 

 

"Revisão da vida toda é uma ação de 

exceção. O segurado deve responder a 

essas perguntas para saber se se encaixa 

no perfil. Além disso, precisa de 

cálculos, pois não compensa para todo 

mundo", afirma Badari. 

 

A reforma da Previdência do governo 

Bolsonaro, que passou a valer em 13 de 

novembro de 2019, modificou 

novamente o cálculo da média salarial, 

limitando a possibilidade da revisão. 

 

A nova regra diz que, para todos que 

atingem condições de se aposentar a 

partir do dia 13 de novembro de 2019, a 

média salarial é calculada com todas as 

contribuições a partir de julho de 1994, 

ou seja, trouxe clareza quanto ao período 

das contribuições que entram no cálculo 

dos benefícios previdenciários pagos 

pelo INSS. 

 

Por isso, a revisão da vida toda só 

poderia ser aplicada para quem 

completou os requisitos para se 

aposentar até 13 de novembro de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inss-pagara-revisao-do-artigo-29-em-maio-saiba-fazer-a-consulta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inss-pagara-revisao-do-artigo-29-em-maio-saiba-fazer-a-consulta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quanto-inss-paga-a-quem-espera-atrasados-por-ate-seis-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quanto-inss-paga-a-quem-espera-atrasados-por-ate-seis-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quanto-inss-paga-a-quem-espera-atrasados-por-ate-seis-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quanto-inss-paga-a-quem-espera-atrasados-por-ate-seis-meses.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/saiba-o-que-esperar-do-julgamento-no-stf-da-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/08/saiba-o-que-esperar-do-julgamento-no-stf-da-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/reforma-da-previdencia/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/reforma-da-previdencia/
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2019/11/reforma-da-previdencia-e-publicada-no-diario-oficial-e-comeca-a-valer.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2019/11/reforma-da-previdencia-e-publicada-no-diario-oficial-e-comeca-a-valer.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2019/11/reforma-da-previdencia-e-publicada-no-diario-oficial-e-comeca-a-valer.shtml
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Além disso, é preciso ter recebido o 

primeiro pagamento da aposentadoria 

há menos de dez anos, respeitando o 

prazo de decadência para o pedido de 

correção de benefícios previdenciários. 

A revisão paga atrasados dos últimos 

cinco anos. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/revisao-da-vida-toda-pode-
render-atrasados-acima-de-r-100-mil-
veja-casos.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/09/tire-as-dez-principais-duvidas-sobre-os-atrasados-do-inss.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/09/tire-as-dez-principais-duvidas-sobre-os-atrasados-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/revisao-da-vida-toda-pode-render-atrasados-acima-de-r-100-mil-veja-casos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/revisao-da-vida-toda-pode-render-atrasados-acima-de-r-100-mil-veja-casos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/revisao-da-vida-toda-pode-render-atrasados-acima-de-r-100-mil-veja-casos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/revisao-da-vida-toda-pode-render-atrasados-acima-de-r-100-mil-veja-casos.shtml
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STJ julgará exclusão do ICMS-
ST da base do PIS/Cofins para 
contribuinte substituído 
 
25 de fevereiro de 2022, 11h13 
 
A 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça decidiu afetar os Recursos 

Especiais 1.896.678 e 1.958.265, ambos 

de relatoria do ministro Gurgel de Faria, 

para julgamento sob o rito dos 

repetitivos. 

 

A questão submetida a julgamento foi 

cadastrada como Tema 1.125 na base de 

dados do STJ e está ementada da 

seguinte forma: "Possibilidade de 

exclusão do valor correspondente ao 

ICMS-ST da base de cálculo da 

contribuição ao PIS e da Cofins devidas 

pelo contribuinte substituído". 

 

O colegiado determinou ainda a 

suspensão, em segunda instância e no 

STJ, dos recursos especiais e dos 

agravos em recurso especial fundados na 

mesma questão de direito, conforme o 

artigo 256-L do Regimento Interno do 

STJ. 

 

Ao propor a afetação do REsp 1.896.678, 

o relator lembrou que, em relação ao 

ICMS, o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Tema 69 da repercussão geral, 

definiu que o tributo "não compõe a base 

de cálculo para a incidência do PIS e da 

Cofins". 

 

Porém, em relação ao ICMS-ST 

(Substituição Tributária), o STF, no RE 

1.258.842, reconheceu a ausência de 

repercussão geral sobre o tema, 

firmando a tese de que é 

infraconstitucional a controvérsia 

relativa à inclusão, na base de cálculo do 

PIS/Cofins, do montante 

correspondente ao ICMS destacado nas 

notas fiscais ou recolhido 

antecipadamente pelo substituto em 

regime de substituição tributária 

progressiva (Tema 1.098). 

 

"Em regra, nesses casos, o contribuinte 

substituído propõe ação em que alega 

que o ICMS-ST recolhido pelo substituto 

tributário, não obstante seja destinado 

ao cofre público estadual, incorpora-se 

ao custo de aquisição dos bens que serão 

revendidos ao consumidor final e 

compõe indevidamente seu 

faturamento/receita bruta, base de 

cálculo da contribuição ao PIS e da 

Cofins", observou Gurgel de Faria. 

 

O magistrado destacou ainda que a 

Comissão Gestora de Precedentes e de 

Ações Coletivas do STJ, em despacho no 

REsp 1.958.265, informou ter recebido 

dos Tribunais Regionais Federais a 

notícia da existência de 1.976 processos 

em tramitação sobre o tema. 

 

O que são os recursos repetitivos? 

 

O Código de Processo Civil regula, no 

artigo 1.036 e seguintes, o julgamento 

por amostragem, mediante a seleção de 

recursos especiais que tenham 

controvérsias idênticas. Ao afetar um 

processo, ou seja, encaminhá-lo para 

julgamento sob o rito dos repetitivos, os 

ministros facilitam a solução de 

demandas que se repetem nos tribunais 

brasileiros. 

 

A possibilidade de aplicar o mesmo 

entendimento jurídico a diversos 

processos gera economia de tempo e 

segurança jurídica. No site do STJ, é 

possível acessar todos os temas afetados, 

bem como saber a abrangência das 
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decisões de sobrestamento e as teses 

jurídicas firmadas nos julgamentos, 

entre outras informações. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do STJ. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.896.678 

REsp 1.958.265 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

25/stj-decidir-exclusao-icms-st-base-

piscofins  

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/resp-1896678.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/stj-decidir-exclusao-icms-st-base-piscofins
https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/stj-decidir-exclusao-icms-st-base-piscofins
https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/stj-decidir-exclusao-icms-st-base-piscofins
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Supremo tem maioria a favor 
da "revisão da vida toda" nos 
benefícios do INSS 
 
25 de fevereiro de 2022, 8h04 
Por Severino Goes 
 
Os aposentados pelo INSS poderão usar 

todas as suas contribuições 

previdenciárias, inclusive as recolhidas 

antes da instituição do Plano Real em 

1994, para recalcular os valores de seus 

benefícios, decidiu nesta sexta-feira 

(25/2) o Supremo Tribunal Federal em 

votação encerrada no Plenário Virtual da 

Corte, por 6 votos a 5. 

 

Alezandre desempatou em favor dos 

segurados. Fellipe Sampaio /SCO/STF 

 

A chamada "revisão da vida toda" teve 

um desfecho favorável aos segurados, 

depois que o assunto esteve em 

discussão durante meses no STF, em 

decisão aguardada desde que o ministro 

Alexandre de Moraes pediu vista em 

junho do ano passado, quando o placar 

estava empatado em cinco votos. 

 

Nesta sexta, finalmente, ele apresentou 

seu voto favorável aos segurados, 

seguindo o entendimento do relator 

original da matéria, ministro Marco 

Aurélio Mello, já aposentado. Em seu 

voto, Alexandre de Moraes afirmou: "O 

segurado que implementou as condições 

para o benefício previdenciário após a 

vigência da lei 9.876, de 26/11/1999, e 

antes da vigência das novas regras 

constitucionais, introduzidas pela EC 

em 103 /2019, que tornou a regra 

transitória definitiva, tem o direito de 

optar pela regra definitiva, acaso esta lhe 

seja mais favorável", diz o voto do 

ministro 

 

"O STF garantiu justiça social aos 

aposentados, trazendo para o cálculo de 

suas aposentadorias a aplicação da regra 

permanente de cálculo quando a 

transitória não lhe for favorável. A 

decisão do Supremo vai de acordo com o 

princípio constitucional da segurança 

jurídica, e os aposentados poderão 

corrigir a injustiça em seus benefícios, 

onde os salários de contribuição 

anteriores a julho de 1994 foram 

descartados pelo INSS. O STF foi um 

verdadeiro guardião da nossa 

Constituição Federal", comemorou o 

advogado João Badari, que atuou 

como amicus curiae na causa. 

 

O caso 

 

A discussão sobre o tema começou em 

julho do ano passado, quando o então 

relator, ministro Marco Aurélio Mello, 

fixou a tese vencedora. Segundo ele, na 

revisão dos benefícios de aposentados e 

pensionistas do INSS deve prevalecer a 

aplicação da regra que considera todas 

as contribuições no cálculo do benefício 

e não apenas as feitas depois de julho de 

1994, quando o resultado for mais 

favorável ao segurado. O julgamento do 

STF deve ter influência direta na vida e 

nos benefícios de milhares de 

aposentados e pensionistas do INSS, 

pois poderá ser validado o aumento nas 

aposentadorias e pensões dos 

segurados. Discute-se a aplicação da 

regra mais vantajosa aos beneficiários 

da Previdência Social que tiveram 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/stf-maioria-favor-revisao-vida-toda-beneficios-inss#author
https://www.conjur.com.br/2021-jun-11/alexandre-vista-stf-adia-decisao-revisao-vida-toda
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contribuições anteriores a julho de 1994, 

período que coincide com o Plano Real. 

 

Os defensores desta tese ganharam um 

aliado com a manifestação do 

Procurador-Geral da República, 

Augusto Aras, que, em parecer enviado 

ao STF, opina pela possibilidade de 

"revisão da vida toda" aos segurados que 

ingressaram no regime geral da 

Previdência antes da publicação da lei de 

1999. O próprio STF, segundo Aras, já 

firmou entendimento segundo o qual, 

em matéria previdenciária, deve ser 

assegurado o benefício mais vantajoso. 

 

A causa vem de longe. A Lei 9.876/99 

reformou a Previdência e criou uma 

regra de transição que desconsiderou, 

para o cálculo da aposentadoria, os 

valores recebidos antes de julho de 1994. 

A revisão da vida toda permitiria que 

segurados que tiveram contribuições 

altas anteriores a esse período pudessem 

usar a média de todos os salários de 

contribuição para a revisão do benefício, 

com base no artigo 29 da Lei 8.213/1991. 

 

Antes desta lei, todos os benefícios eram 

concedidos com base nas últimas 36 

contribuições existentes nos últimos 48 

meses antes do pedido de 

aposentadoria. Foram criadas duas 

regras, uma definitiva e outra de 

transição. Na regra de transição, que 

deveria ser utilizada para o cálculo de 

todos os benefícios de quem já estava 

contribuindo com o INSS antes da nova 

regra, só deveriam ser considerados os 

salários de contribuição a partir de julho 

de 1994. 

 

A regra de cálculo definitiva, por outro 

lado, previa a inclusão de todos os 

salários de contribuição, de toda a vida, 

para cálculo de benefícios. O INSS, 

desde então, sempre considerou 

somente as contribuições de julho de 

1994 para a concessão de todos os 

benefícios. Acontece que, em alguns 

casos, mesmo sendo hipótese de 

utilização da regra de transição, o 

segurado tinha um benefício maior, caso 

fosse feito o cálculo pela regra definitiva, 

e começaram então a chover processos 

de revisão, solicitando a utilização da 

regra de cálculo definitiva e não a de 

transição. 

 

A ação que o STF julgou foi ajuizada 

contra o Instituto Nacional da 

Seguridade Social por um contribuinte 

do Rio Grande do Sul afetado pelas 

regras. O pedido foi negado em primeira 

e segunda instâncias, mas aceito no 

Superior Tribunal de Justiça em 2019, 

decisão que permitiu que pessoas que 

contribuíram com valore consideráveis 

antes de julho de 1994 pudessem utilizá-

los no cálculo do benefício. O novo 

cálculo é feito com todas as 

contribuições, desde a primeira 

contribuição até a última, excluindo-se 

as 20% menores. 

 

O INSS interpôs então recurso 

extraordinário ao Supremo Tribunal 

Federal. Segundo o INSS, a não 

aplicação da regra da Lei 9.876/99 

equivaleria à declaração da sua 

inconstitucionalidade e a exclusão do 

período contributivo anterior teria sido 

opção legislativa. 

 

Clique aqui para ler o voto de 

Alexandre de Moraes 

RE 1.276.977 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-
25/stf-maioria-favor-revisao-vida-toda-
beneficios-inss  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/voto-alexandre-revisao-vida-toda.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/stf-maioria-favor-revisao-vida-toda-beneficios-inss
https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/stf-maioria-favor-revisao-vida-toda-beneficios-inss
https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/stf-maioria-favor-revisao-vida-toda-beneficios-inss
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TST vai fazer estudos sobre 
impactos da reforma 
trabalhista na Justiça do 
Trabalho 
 
25 de fevereiro de 2022, 11h25 
 
O presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho e do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho, ministro 

Emmanoel Pereira, assinou nesta 

quinta-feira (24/2), ato que 

constitui grupo de trabalho com o 

objetivo de promover estudos sobre os 

impactos da reforma trabalhista (Lei 

13.467/2017) no âmbito da Justiça do 

Trabalho. O grupo terá 30 dias para 

apresentar a conclusão dos trabalhos, 

que deverão se desenvolver, 

preferencialmente, de forma 

telepresencial. 

 

TST criou grupo de trabalho para 

discutir e obter dados para aprofundar 

os efeitos da reforma TST 

 

No desenvolvimento de suas atividades, 

o grupo poderá convidar pesquisadores, 

professores, estatísticos e 

representantes de entidades de classe, 

entre outros profissionais, para 

discussão e obtenção de dados 

estatísticos e informações úteis e 

necessárias para o atendimento dos seus 

objetivos. 

 

A medida considera, entre outros 

pontos, a necessidade de aprofundar os 

efeitos da mudança legislativa na Justiça 

do Trabalho como meio de orientar a 

formulação e a execução de suas 

políticas públicas. 

 

Leva em conta, também, a Resolução 

325/2020 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que determina que a 

execução da Estratégia Nacional do 

Poder Judiciário para o sexênio 2021-

2026 busque concretizar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030, aprovados pela 

Organização das Nações Unidas. 

 

O Objetivo 16 da Agenda trata do acesso 

à justiça por meio de instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em 

todos os níveis. Ainda de acordo com o 

ato, um dos macrodesafios do Poder 

Judiciário para esse período é o 

"fortalecimento da relação institucional 

do Poder Judiciário com a sociedade"; 

 

O grupo de trabalho é integrado pelo 

desembargador Paulo Sérgio Pimenta 

(18ª Região), pelo juiz do trabalho Saulo 

Tarcísio de Carvalho Fontes (16ª 

Região), pelo juiz auxiliar da Presidência 

do TST Luciano Athayde Chaves, pelos 

juízes auxiliares da Presidência CSJT 

Rogério Neiva Pinheiro e Firmo Leal 

Neto, pelo secretário-geral da 

Presidência do TST, Luiz Cláudio 

Gonçalves, e pela secretária-geral da 

Presidência CSJT, Carolina da Silva 

Ferreira. Com informações da 

assessoria de imprensa do TST. 
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https://www.conjur.com.br/2022-fev-
25/tst-estudar-impacto-reforma-
trabalhista-justica-trabalho  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/tst-estudar-impacto-reforma-trabalhista-justica-trabalho
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Especialistas discutem 
propriedade intelectual após 
corte no INPI 
 
O órgão, que é vinculado ao ministério 
da Economia, sofreu um corte de 50% 
no orçamento. Para especialistas, o 
contingenciamento ameaça não apenas 
o seu funcionamento, mas o bom 
funcionamento do sistema de 
propriedade industrial no país. 
 
sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 
 
Neste mês, a imprensa divulgou que o 

INPI - Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial sofreu um corte 

de 50% no orçamento: o montante para 

o órgão ligado ao ministério da 

Economia foi cortado para R$ 34 

milhões pelo Congresso, enquanto a 

proposta original era de R$ 70 milhões. 

 

Com o cenário preocupante, 

especialistas em propriedade 

intelectual retomam a discussão sobre a 

eficiência e o ambiente de negócios do 

setor no Brasil. Embalados pelos 

últimos movimentos na política norte-

americana e do Congresso brasileiro, 

temas sobre a autonomia financeira do 

INPI e até a terceirização e privatização 

voltaram a ser debatidos.  

 

 
Especialistas discutem propriedade 

intelectual após corte no 

INPI.(Imagem: Freepik) 

Em setembro de 2021, a ABPI - 

Associação Brasileira da 

Propriedade Intelectual ingressou 

com uma ação civil pública na Justiça 

Federal para que o INPI pudesse 

exercer autonomia financeira e 

administrativa.  

 

De acordo com o advogado Luiz 

Edgard Montaury Pimenta, 

presidente da Associação na ocasião, o 

contingenciamento sofrido pela 

autarquia ameaça não apenas o seu 

funcionamento, como também o bom 

funcionamento do sistema de 

propriedade industrial no país, além do 

setor de inovação e desenvolvimento.  

 

"A ABPI já participou de duas 

audiências de conciliação no período e 

esperamos que uma decisão favorável 

seja proferida em breve. O INPI é um 

órgão superavitário e deveria reter o 

que arrecada para fazer frente às 

despesas e assegurar os investimentos 

que necessita para melhor atender aos 

seus usuários", explica o ex-presidente 

da ABPI e sócio do Montaury 

Pimenta, Machado & Vieira de 

Mello Advogados. 

 

José Graça Aranha, Diretor Sênior da 

WIPO - World Intellectual Property 

Organization (Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual, OMPI, na 

tradução em português) - entidade 

integrada ao sistema das Nações 

Unidas-, endossa que o atual corte é 

uma aberração e ameaça o ambiente de 

negócios.  

 

"Apesar da recente melhora, o INPI 

ainda é um dos órgãos que mais 

demoram na concessão de patentes em 

todo o mundo e isso reflete no número 

de pedidos que são depositados no país, 

que continua sendo quase o mesmo há 

muitos anos. A China recebia zero há 

https://www.migalhas.com.br/
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45 anos e hoje recebe 3,6 milhões de 

pedidos. A Coréia do Sul, recebia 

pouquíssimas e já consegue cerca de 

225 mil pedidos ao ano.  Nós 

continuamos na casa de 26, 27 mil 

pedidos. Isso significa que as empresas 

estrangeiras têm pouco interesse em 

proteger suas invenções aqui.  E, 

infelizmente, as brasileiras também. O 

que vem acontecendo afeta o ambiente 

de negócios, cria uma insegurança 

jurídica e desincentiva a inovação e o 

desenvolvimento. É uma aberração."  

 

Unificação e Terceirização 

 

Nos últimos dias, o Senador norte-

americano Thom Tillis (Partido 

Republicano), solicitou à Conferência 

Administrativa dos Estados Unidos um 

estudo para unificar o Escritório de 

Marcas e Patentes dos EUA (USPTO), 

equivalente ao INPI Brasileiro, com o 

Escritório de Direitos Autorais, a fim de 

consolidar as entidades federais de 

propriedade intelectual. 

 

O levantamento incluiria a viabilidade 

das atividades domésticas e 

internacional, como ele deveria ser 

financiado e como as operações 

deveriam ser realizadas. Para o 

parlamentar, a atual abordagem em 

agências distintas favorece políticas 

conflitantes, além de uma burocracia 

desnecessária. 

 

O advogado Luiz Edgard Montaury 

Pimenta explicou que a discussão na 

América do Norte é interessante e 

poderia ajudar a fomentar a discussão 

por aqui. O especialista esclarece que, 

no Brasil, a fragmentação para o 

registro de direitos autorais também 

causa conflitos de gestão e, às vezes, as 

coisas ficam perdidas ou confusas. 

"Cada órgão adota um critério, um 

formulário e isso deixa o processo mais 

difícil", explicou o especialista. 

 

Para o diretor sênior da OMPI, a 

proposta do senador Tillis não é 

exatamente nova, pois outros países no 

mundo têm os seus escritórios de 

Direito Autoral e Propriedade 

Industrial unificados.  

 

"Alguns escritórios possuem as suas 

atividades terceirizadas e as buscas de 

patentes e marcas são exemplos disso. 

Alguns fazem até exames terceirizados, 

como o Chile, por exemplo. A 

unificação pode gerar uma 

centralização dos recursos humanos, 

procuradoria, bem como a auditoria. 

Isto ocorre na OMPI e até em países 

desenvolvidos e também em outros 

menos desenvolvidos, como Canadá, 

Reino Unido Armênia, Bélgica, Costa 

Rica, Luxemburgo, Etiópia, África do 

Sul, Líbano, Indonésia, Bolívia, entre 

tantos outros. Acho que se for para 

melhorar, é uma discussão válida 

tanto nos Estados Unidos, como no 

Brasil." 

 

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

/360501/especialistas-discutem-

propriedade-intelectual-apos-corte-no-

inpi  
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PGR: Lei que limita anuidade 
de conselhos em R$ 500 vale 
para OAB 
 
Parecer se deu em ação que está no STF 
na análise da lei 12.514/11. 
 
sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 
 
O STF analisa se o limite de anuidade 

imposto aos conselhos profissionais 

pela lei 12.514/11 se aplica à OAB. Nesta 

semana, a PGR se manifestou pela 

constitucionalidade da norma que 

determina que as anuidades cobradas 

pelos conselhos serão no valor de até R$ 

500. 

 

O caso que está no STF trata 

de decisão da Justiça Federal que 

concedeu o valor a um advogado do RJ. 

A matéria é tema do ARE 1.336.047, 

que teve repercussão geral reconhecida 

(Tema 1.180), por unanimidade, pelo 

plenário virtual. 

 

O recurso foi interposto pela seccional 

da OAB do Estado do Rio de Janeiro 

contra decisão da 7ª turma recursal do 

Juizado Especial Federal do Estado que 

limitou o valor da anuidade a ser paga 

por um advogado a R$ 500, em 

observância ao artigo 6º, inciso I, da 

lei 12.514/11, que trata das 

contribuições devidas aos conselhos 

profissionais em geral. Para a turma 

recursal, a natureza de autarquia sui 

generis da OAB não a exclui como 

órgão de classe e de fiscalização 

profissional. 

 

A OAB/RJ argumenta que a entidade 

não é um simples conselho profissional 

da advocacia, pois suas atribuições, 

definidas na CF e no Estatuto da 

Advocacia (lei 8.906/94), não se 

limitam à fiscalização da atividade 

profissional dos advogados, 

abrangendo outras funções de caráter 

institucional que não encontram 

paralelo na atuação dos conselhos 

profissionais. 

 

 
PGR: É constitucional lei que limita 

anuidade de conselhos profissionais em 

R$ 500.(Imagem: Arte Migalhas) 

 

Autonomia e independência 

 

Ao reconhecer a repercussão geral da 

matéria, o relator do recurso, ministro 

Alexandre de Moraes, considerou a 

importância da discussão para o 

cenário político, social e jurídico. S. 

Exa. assinalou que está em jogo, em 

primeiro lugar, definir se a OAB, 

composta por profissionais 

indispensáveis à administração da 

Justiça, deve obediência ao mesmo 

regramento a que estão submetidos os 

demais órgãos de fiscalização 

profissional em relação ao valor da 

anuidade. 

 

Outra questão a ser discutida é se as 

anuidades cobradas pela OAB devem se 

submeter aos limites impostos pela CF, 

diante da necessidade da preservação 

de sua autonomia e sua independência. 

Moraes observou que a atuação da 

entidade não está voltada 

exclusivamente a finalidades 

corporativas, pois a OAB fiscaliza, 

também, toda a ordem constitucional. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/355181/stf-decidira-se-anuidade-da-oab-pode-ser-limitada-a-r-500
https://www.migalhas.com.br/quentes/352099/justica-federal-limita-anuidade-de-advogado-na-oab-rj-a-r-500
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12514.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm
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Constitucionalidade 

 

Para a PGR, a aplicação da lei 12.514/11 

à OAB, no tocante à limitação da 

anuidade, ultrapassa os testes da 

adequação e necessidade, na medida 

em que permite o regular exercício 

profissional de advogados inscritos em 

seus quadros, "que são essenciais para 

concretizar a função institucional da 

própria entidade", sem ter sido 

apontado de que modo, concretamente, 

está afetada a manutenção de sua 

autonomia financeira e sua 

independência institucional. 

 

"Inexiste demonstração de que o 

legislador tenha ultrapassado os 

parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade ao dar concretude 

ao princípio da capacidade 

contributiva de modo harmonizado 

com o direito ao exercício profissional, 

pelo que há de se privilegiar a solução 

democraticamente mediada pelo 

legislador." 

 

O procurador ainda analisou as funções 

corporativa e institucional da OAB. Ele 

verificou que: (i) a OAB atua como 

conselho profissional ao cobrar 

anuidade de seus integrantes de seu 

quadro, inexistindo especificidades 

nesse ponto que a diferenciem em 

relação aos demais; e (ii) a aplicação da 

lei 12.514/11 à OAB, no tocante à 

limitação da anuidade, concretiza os 

princípios da liberdade de exercício da 

profissão e da capacidade contributiva 

sem violar a autonomia e 

independência da entidade, 

ultrapassando os testes da adequação, 

necessidade e proporcionalidade. 

 

"Persegue a legislação fim 

constitucionalmente adequado, 

havendo de se privilegiar a escolha do 

legislador quando editada norma que 

está inserida dentro de espectro de 

regulamentação constitucionalmente 

previsto e está justificada pelo 

interesse público de modo 

proporcional e razoável." 

 

Por fim, a PGR opinou 

pelo desprovimento do recurso 

extraordinário. Como tese, propôs: 

"É constitucional a aplicação da lei 

12.514/2011 à OAB, na medida em que 

harmoniza a autonomia financeira da 

entidade com os princípios 

da liberdade de exercício da profissão 

e da capacidade contributiva." 

 

 Processo: ARE 1.336.047 

 

Veja o parecer. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360480/pgr-lei-que-limita-anuidade-
de-conselhos-em-r-500-vale-para-oab  
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STJ: Valor de previdência 
privada aberta deve constar 
no inventário 
 
Para colegiado, os planos de 
previdência privada aberta não 
apresentam os mesmos entraves de 
natureza financeira e atuarial que são 
verificados nos planos de previdência 
fechada e que são óbices à partilha. 
 
sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 
 
Nos planos de previdência 

complementar aberta na modalidade 

PGBL, a fase de reserva de capital e 

constituição de patrimônio se 

assemelha a um investimento 

tradicional, tendo o titular do plano 

liberdade em relação à definição dos 

valores pagos e até sobre a retirada 

antecipada de parte ou de todo o valor 

acumulado. Em razão dessas 

características, os planos abertos 

devem ser objeto de eventual partilha 

ao fim do vínculo conjugal e, caso o 

titular e o cônjuge faleçam ao mesmo 

tempo, o montante também deve ser 

integrado à sucessão, por não estar 

abrangido pelo artigo 1.659, inciso VII, 

do Código Civil de 2002. 

 

Com esse entendimento, a 3ª turma 

do STJ negou provimento a recurso da 

mãe do falecido - inventariante em ação 

de inventario e de partilha de bens -, no 

qual ela pretendia não colacionar os 

valores de previdência privada aberta 

do titular, que faleceu em um acidente 

aéreo com a esposa e os filhos. Por 

causa da comoriência, figuravam como 

herdeiros apenas os pais do casal. 

 
Valor de previdência privada aberta 

deve ser indicado no inventário, define 

3ª turma do STJ.(Imagem: Folhapress | 

Folhapress) 

 

Segundo a relatora do recurso, ministra 

Nancy Andrighi, a hipótese em análise 

envolve a previdência privada aberta, 

plano distinto da previdência privada 

fechada. No caso dos planos fechados, a 

3ª turma concluiu se tratar de fonte de 

renda semelhante a pensões, meio-

soldos e montepios, de natureza 

personalíssima e equiparável, por 

analogia, à pensão mensal decorrente 

de seguro por invalidez, razão pela qual 

não se comunicava com o cônjuge na 

constância do vínculo conjugal. 

 

Para a magistrada, entretanto, o regime 

de previdência privada aberta é 

substancialmente distinto da 

previdência privada fechada. 

 

"A previdência privada aberta, que é 

operada por seguradoras autorizadas 

pela Superintendência de Seguros 

Privados, pode ser objeto de 

contratação por qualquer pessoa física 

ou jurídica, tratando-se de regime de 

capitalização no qual cabe ao 

investidor, com amplíssima liberdade e 

flexibilidade, deliberar sobre os 

valores de contribuição, depósitos 

adicionais, resgates antecipados ou 

parceladamente até o fim da vida." 

 

A relatora explicou que os planos de 

previdência privada aberta - de que são 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1659
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1659
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exemplos o VGBL e o PGBL - não 

apresentam os mesmos entraves de 

natureza financeira e atuarial que são 

verificados nos planos de previdência 

fechada e que são óbices à partilha, 

pois, na previdência privada aberta, há 

ampla flexibilidade do investidor. 

 

Natureza de investimento 

 

Segundo a ministra, a natureza 

securitária e previdenciária 

complementar desses contratos é 

marcante no momento em que o 

investidor passa a receber, a partir de 

determinada data futura e em 

prestações periódicas, os valores que 

acumulou ao longo da vida. 

 

Entretanto, ressaltou, no período que 

antecede a percepção dos valores - ou 

seja, durante as contribuições e a 

formação do patrimônio, com múltiplas 

possibilidades de depósitos, de aportes 

diferenciados e de retiradas, inclusive 

antecipadas -, a natureza 

preponderante do contrato de 

previdência complementar aberta é de 

investimento, de maneira semelhante 

ao que ocorreria se os valores das 

contribuições e dos aportes fossem 

investidos em fundos de renda fixa ou 

na aquisição de ações - e que, em razão 

de suas características, seriam objeto de 

partilha por ocasião da dissolução do 

vínculo conjugal ou da sucessão. 

 

Para Nancy Andrighi, no caso, é clara a 

conclusão de que o valor existente em 

previdência complementar privada 

aberta de titularidade do falecido 

compunha a meação da esposa 

igualmente falecida, "razão pela qual a 

sua colação ao inventário é 

verdadeiramente indispensável, a fim 

de que se possa, ao final, 

adequadamente partilhar os bens 

comuns existentes ao tempo do 

falecimento simultâneo". 

 

O número deste processo não é 

divulgado em razão de segredo 

judicial. 

 

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

/360476/stj-valor-de-previdencia-

privada-aberta-deve-constar-no-

inventario  
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Impacto fiscal: saiba quais são 
os projetos de lei que mais 
preocupam os municípios 
 
Reajuste salarial dos professores e piso 
da enfermagem podem causar impacto 
de quase R$ 39 bilhões por ano aos 
municípios 
 
JULIANA MATIAS 
SÃO PAULO 
25/02/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 

Brasil 

 

Na última quarta-feira (23/2), o grupo 

de trabalho da Câmara dos 

Deputados que analisa o piso da 

enfermagem aprovou o 

relatório apresentado pelo deputado 

Alexandre Padilha (PT-SP). O Projeto de 

Lei (PL) 2.564/2020, que institui um 

piso salarial para enfermeiros, técnicos, 

entre outros, faz parte da lista de 

propostas que tramitam no Legislativo e 

que podem causar um grande impacto 

fiscal aos municípios. 

 

Entre os PLs que podem gerar 

repercussão financeira considerável às 

prefeituras, também estão os projetos 

sobre combustíveis que preocupam os 

estados e municípios. A Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM) estima 

que algumas dessas propostas sobre a 

gasolina podem gerar uma perda R$ 6,4 

bilhões por ano ao municípios. 

 

A CNM ainda teme pelo reajuste salarial 

do magistério e pela mudança na taxa de 

isenção do imposto de renda. 

 

Confira os projetos que mais 
impactam os municípios 
 
PL 3.776/2008 
 

O PL 3.776/2008 pretende alterar o 

indexador do reajuste do Piso Nacional 

do Magistério (Lei 11.738/2008). O 

texto original da proposta dispõe que o 

reajuste seja feito anualmente, no mês 

de janeiro, pela variação acumulada do 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) nos 12 meses 

anteriores à data do reajuste. 

 

Na lei em vigência, a atualização do piso 

deve ser feita anualmente com base no 

percentual de crescimento, nos dois 

anos anteriores, do valor mínimo 

nacional por aluno/ano (VAAF-MIN) 

dos anos iniciais do ensino fundamental 

urbano, do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb). 

 

A CNM tenta, desde 2008, alterar a lei 

devido ao impacto fiscal que os reajustes 

trazem aos municípios. Os professores 

são contra o projeto e alegam que, se 

aprovado, ele anistiaria gestores 

públicos que não cumpriram o 

investimento constitucional mínimo em 

educação. 

 

Em 2022, o governo anunciou um 

reajuste de 33,24% no piso salarial de 

professores da educação básica. Em suas 

redes sociais, o presidente Jair 

Bolsonaro afirmou que “esse é o maior 

aumento já concedido, pelo Governo 

Federal, desde o surgimento da Lei do 

https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
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Piso”: “Mais de 1,7 milhão de 

professores, dos estados e municípios, 

que lecionam para mais de 38 milhões 

de alunos nas escolas públicas serão 

beneficiados”. A CNM estima que esse 

reajuste teria impacto de R$ 30 bilhões 

por ano nas finanças municipais. 

 

PL 2.564/2020 

 

O PL 2.564/2020 visa modificar a Lei 

nº 7.498/1986 para instituir o piso 

salarial nacional do enfermeiro, do 

técnico de enfermagem, do auxiliar de 

enfermagem e da parteira. O texto 

aprovado no Senado determina que o 

salário de um enfermeiro seja de R$ 

4.750,00, os de técnicos de enfermagem 

equivalha R$ 3.325,00; e o de auxiliares 

e de parteiras seja de R$ 2.375. O piso 

seria aplicado no setor público e privado, 

inclusive em entidades filantrópicas e 

organizações sociais de saúde. 

 

As categorias são a favor da aprovação 

da proposta e alegam desvalorização dos 

profissionais, principalmente durante a 

pandemia de Covid-19. Caso seja 

aprovada, a CNM estima que a proposta 

custe R$ 8,73 bilhões por ano para os 

cofres municipais. 

 

PL 2.337/2021 

 

O PL 2337/2021, que tramita no 

Senado, pretende alterar a cobrança do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

(IRPJ), reduzindo o imposto de 15% 

para 8%, e a faixa de isenção do Imposto 

de Renda da Pessoa Física (IRPF), que 

passará de R$ 1.903,98 para R$ 2.500 

mensais. O projeto também reintroduz a 

tributação de dividendos no país e passa 

a cobrar a tributação dos rendimentos 

empresariais em dois níveis. 

 

A CNM explica que o projeto impacta os 

municípios de duas maneiras. 

Primeiramente, a proposta impacta 

diretamente na arrecadação já que um 

número maior de servidores públicos 

entrarão na faixa de isenção. A redução 

também acontece por meio dos repasses 

do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) pela União, já que a 

origem dos recursos distribuídos está na 

arrecadação de imposto de renda. Caso o 

projeto seja aprovado, a CNM estima um 

impacto de R$ 13,7 bilhões por ano. 

 

PLP 11/2020 

 

O Projeto de Lei Complementar 

(PLP) 11/2020, que tramita no Senado, 

propõe que o ICMS deixe de ser 

cobrado como uma porcentagem do 

preço final e passe a ter um preço fixo. A 

alíquota seria definida pelos estados 

uma vez por ano e não poderiam 

ultrapassar o valor da média de preços 

do mercado nos últimos dois anos. 

 

Quando definido, o preço fixo teria 

validade de um ano. Com a mudança, 

mesmo que o preço ao consumidor suba 

devido a alterações do dólar e petróleo, a 

arrecadação dos estados não aumentaria 

já que o imposto foi fixado 

anteriormente. 

 

Os estados e municípios são contrários à 

proposta e defendem que ela não traria 

redução dos preços dos combustíveis e 

causaria um grande impacto fiscal. A 

CNM estima que o projeto poderia 

causar uma perda de arrecadação da 

cota-parte ICMS de R$ 6,4 bilhões por 

ano ao municípios. 

 

JULIANA MATIAS – Repórter em 

São Paulo. Estudante de jornalismo na 

Universidade de São Paulo (USP). É 

diretora de eventos e foi repórter da 

Jornalismo Júnior, empresa júnior 

formada por alunos de jornalismo da 

USP. E-mail: juliana.matias@jota.info 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141900
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149730
https://www.jota.info/tudo-sobre/irpj
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STJ segue STF e afasta 
cobrança de IR sobre juros no 
atraso de verba 
remuneratória 
 
Ministros da 2ª Turma tomaram 
decisão em juízo de retratação e, com 
isso, negaram provimento ao recurso da 
Fazenda 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
25/02/2022 07:05 
 
comentários 

Crédito: Carlos Felippe/STJ 

 

A 2ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), por unanimidade, seguiu 

entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) e decidiu que não incide 

Imposto de Renda sobre juros 

moratórios devidos pelo pagamento em 

atraso de verbas remuneratórias. 

 

Os ministros do STJ tomaram a decisão 

em juízo de retratação e, com isso, 

negaram provimento ao recurso da 

Fazenda Nacional no REsp 

1500258/RS. 

 

Em julgamento concluído em 2015, a 2ª 

Turma definiu que deveria incidir 

Imposto de Renda sobre os juros 

moratórios. No caso específico, houve o 

pagamento em atraso de uma diferença 

salarial devida ao trabalhador, após uma 

reclamação trabalhista. 

 

Na época, os ministros concluíram que, 

pela jurisprudência, não caberia a 

isenção do IR em duas hipóteses: caso as 

verbas trabalhistas fossem pagas no 

contexto de despedida ou rescisão de 

contrato de trabalho ou caso a verba 

principal fosse isenta do IR. Assim, 

concluíram que o caso concreto não se 

enquadrava nessas hipóteses e, 

portanto, os juros deveriam ser 

tributados. 

 

O contribuinte argumentou, no entanto, 

que o STF decidiu, no Tema 808 da 

repercussão geral, que é indevida a 

cobrança de IR “sobre parcela de juros 

moratórios decorrentes de atraso no 

pagamento das remunerações advindas 

do exercício de emprego, cargos e 

funções”. 

 

Ou seja, para o STF, a isenção não 

depende de a verba paga em atraso ser 

ou não advinda de rescisão de contrato 

de trabalho, mas sim de os juros 

moratórios não configurarem aumento 

patrimonial para o contribuinte. O 

argumento foi acolhido na última terça-

feira (23/2) pelos ministros do STJ. 

 

A 2ª Turma tem julgado casos 

semelhantes a este, em que os 

contribuintes pedem que seja aplicado o 

entendimento do STF no Tema 808. Em 

8 de fevereiro, o colegiado, também em 

juízo de retratação, afastou a incidência 

de Imposto de Renda sobre juros 

moratórios devidos pelo pagamento em 

atraso de verbas remuneratórias de dois 

contribuintes. A decisão foi tomada nos 

REsps 1514751/RS e 1555641/SC. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 
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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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Carf: custo na revenda de 
produto no regime 
monofásico gera crédito de 
PIS/Cofins 
 
No regime monofásico, as contribuições 
devem ser recolhidas apenas em um 
polo da cadeia produtiva 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
25/02/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Filipe Castilhos/Sul21.com.br 

 

A 3ª Turma da Câmara Superior de 

Recursos Fiscais  do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) permitiu a apropriação de 

créditos de PIS e Cofins sobre custos e 

despesas decorrentes da revenda de 

combustíveis, produtos tributados sob o 

regime monofásico. Para os 

conselheiros, as receitas estão sujeitas 

ao regime não cumulativo. A questão, 

envolvendo a empresa Idaza 

Distribuidora de Petróleo Ltda., foi 

decidida após a aplicação do desempate 

pró-contribuinte. 

 

O processo retornou à pauta após pedido 

de vista da conselheira Tatiana Midori 

Migiyama. No regime monofásico, as 

contribuições devem ser recolhidas 

apenas em um polo da cadeia produtiva. 

No caso em questão, os tributos foram 

recolhidos pelo produtor. 

 

O contribuinte, após realizar operações 

comerciais de revenda de gasolina, óleo 

diesel e álcool para fins carburantes – 

sujeitos ao regime monofásico – , 

apropriou-se de créditos de PIS e Cofins 

entre os anos de 2006 e 2009, relativos 

a custos e despesas de operações que não 

estão sujeitas ao regime monofásico, 

como os gastos com transporte e 

armazenamento inerentes a revenda dos 

produtos. 

 

Para a fiscalização, a empresa não teria 

direito ao crédito, uma vez que as suas 

receitas – decorrentes da revenda de 

produtos tributados no regime 

monofásico – estariam excluídas do 

regime não cumulativo, conforme o 

artigo 1º, inciso IV, das leis nº 

10.637/2002 e 10.833/2003. 

 

Foi vencedora a posição da conselheira 

Tatiana Midori Migiyama, que abriu 

divergência. Para ela, as receitas em 

questão deveriam ser analisadas a partir 

da Lei nº 10.865/2004, que permitiu o 

creditamento sobre os custos e despesas. 

 

Além disso, a julgadora citou a Solução 

de Consulta COSIT nº 2018/2014, que 

define que, ainda que seja vedada a 

apropriação de crédito sobre a compra 

de produtos monofásicos para revenda, 

é permitido o desconto de créditos sobre 

custos e despesas atrelados aos 

produtos. 

 

Para o relator, Rodrigo da Costa Pôssas, 

em operações comerciais de revenda de 

produtos tributados sob o regime 

monofásico inexiste amparo legal para o 

aproveitamento de créditos relativos a 

custos e despesas. O julgador defende a 

https://www.jota.info/autor/mariana-ribasjota-info
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aplicação do artigo 1º, inciso IV, da Lei 

nº 10.637/2002. 

 

O processo é o de número 

10183.721769/2010-06. 
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Brasil 

BNDES tem linha de crédito 
para Petrópolis 
 
Financiamento voltado para regiões em 
estado de calamidade pode ser de até 
R$ 2,5 milhões por empresa 
 
Por Rafael Rosas e Alessandra 
Saraiva — Do Rio 
24/02/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Área devastada de Petrópolis: 

recuperação da cidade vai custar R$ 400 

milhões — Foto: Celso Barbosa/Código 

19/Agência O Globo 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) 

disponibilizou para os empresários 

atingidos pelas fortes chuvas em 

Petrópolis, na região serrana do Rio, 

linha de crédito que é voltada para 

regiões que decretam estado de 

calamidade. A linha é voltada para o 

capital de giro, tem prazo total de 90 

meses, carência de até 36 meses e até R$ 

2,5 milhões de financiamento, conforme 

a necessidade da empresa. O crédito 

pode ser feito junto a agente financeiro 

e, dependendo do valor, tem 100% de 

cobertura do BNDES. 

 

Ontem, representantes do banco de 

fomento e da Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) 

realizaram reuniões com empresários da 

cidade para discutir forma de auxílios 

depois do temporal que deixou, até o 

momento, mais de 200 mortos. 

 

“A maior parte dos nossos 

financiamentos é para pequenas e 

médias empresas, via agentes bancários. 

Porém, o empresário deve procurar a 

melhor solução financeira para si, 

podendo ser em qualquer banco que 

tenha relacionamento ou não”, disse em 

nota o chefe do departamento de 

Relacionamento com bancos e entidades 

empresariais do BNDES, Tiago Peroba. 

 

O presidente da Firjan Serrana, Júlio 

Talon, afirmou que as maiores 

preocupações dos empresários da cidade 

são as garantias que as instituições 

financeiras exigem para ceder o crédito. 

“As empresas estão muito fragilizadas e 

as garantias são muito complicadas.” 

 

Talon disse ainda que, na reunião com o 

BNDES, os empresários sugeriram a 

criação de um fundo garantidor para que 

empréstimos pudessem chegar ao 

tomador mais rapidamente, a exemplo 

do que houve na pandemia. 

 

“Nesse momento de emergência, o 

empresariado local precisa disso", disse 

Talon ao Valor, acrescentando que 

também houve críticas ao custo do 

empréstimo, que depende do agente 

repassador. 

 

Ele também destacou que empresários 

locais ainda estão pagando 

financiamentos obtidos com o 

Pronampe por causa da pandemia, o que 

dificulta a obtenção de certidões 

negativas de débito, necessárias para 

novos empréstimos. 
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A AgeRio, agência de fomento do estado, 

também cadastra interessados em 

receber as linhas de crédito do programa 

“Reconstruir Petrópolis”, criado de 

forma emergencial em virtude da 

tragédia e que vai destinar R$ 200 

milhões para os negócios do município. 

Os recursos são dirigidos a autônomos, 

informais, microempreendedores 

individuais e micro e pequenas 

empresas, que terão taxa de juros zero e 

carência de até 12 meses. 

 

Serão duas linhas de financiamento. A 

primeira, voltada para os MEIs e 

autônomos, vai de R$ 5 mil a R$ 50 mil. 

Já a segunda vai de R$ 50 mil a R$ 500 

mil para pequenos e médio empresários. 

 

Ontem, o governador do Rio, Cláudio 

Castro (PL), estimou que a reconstrução 

de Petrópolis vai demorar dois anos e 

meio e custar R$ 400 milhões. O 

governo estadual informou ainda que a 

União autorizou liberação emergencial 

de R$ 70 milhões para primeira fase de 

reconstrução da cidade. 

 

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

2022/02/24/bndes-tem-linha-de-

credito-para-petropolis.ghtml  
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Finanças 

Selic acima de 10% amplia 
demanda por pós-fixados 
 
Mesmo com forte emissão de LFTs, 
taxas longas têm queda firme 
 
Por Victor Rezende — De São Paulo 
24/02/2022 05h04  Atualizado há 5 
horas 

 
O processo acelerado de aperto 

monetário no Brasil, que fez a Selic 

voltar aos dois dígitos neste início de 

ano, gerou um aumento expressivo da 

procura pelas LFTs, títulos públicos pós-

fixados e atrelados à taxa básica de juros, 

também conhecidos como Tesouro Selic. 

A demanda por esses ativos tem sido tão 

forte que as taxas dos papéis têm caído 

de forma expressiva, mesmo com o forte 

volume de emissões semanais pelo 

Tesouro, que tem conseguido alongar o 

perfil da dívida. Assim, a autarquia 

tende a manter ofertas robustas dos 

papéis atrelados à Selic. 

 

Desde o começo do ano, o Tesouro 

emitiu R$ 217,5 bilhões em títulos 

públicos e, desse total, 63,5% vêm de 

colocações de LFTs. A demanda robusta 

pelos títulos atrelados à Selic pode ser 

observada pela queda nas taxas desses 

papéis neste começo de ano. Se, na 

primeira venda de títulos do ano, o 

Tesouro emitiu R$ 10,6 bilhões em LFTs 

com vencimento em março de 2028 a 

uma taxa de 0,2901%, no leilão realizado 

na última terça-feira, 22 de fevereiro, 

emitiu R$ 17,1 bilhões em papéis para 

2028 a uma taxa de 0,1449%. 

 

“Estamos vendo um movimento de 

realocação de recursos. No início do ano 

passado, o Brasil ainda estava no início 

do aperto monetário e a Selic ainda 

estava em 2%. Só na segunda metade do 

ano começamos a ver um aperto um 

pouco mais forte, o que começou a atrair 

compradores”, observa Fernando Ferez, 

estrategista de renda fixa da Necton. 

Após começar o ano negociada em torno 

de 0,25% no mercado secundário, a taxa 

da LFT de longo prazo passou por forte 

descompressão de prêmio e, na última 

terça-feira, era negociada a 0,1449%. 

 

“Tivemos um vencimento grande desses 

títulos em setembro e os fluxos 

continuaram mais consistentes. E, de 

dois meses para cá, o ritmo de emissão 

do Tesouro acelerou para 1,25 a 1,5 

milhão de LFTs toda semana, com o 

Tesouro conseguindo vender o papel 

mais longo e não colocar o curto. Mesmo 

assim, o prêmio está fechando”, observa 

Ferez. Para ele, o mercado ainda tem 

dúvidas sobre quando o ciclo de aperto 

monetário terá fim e as discussões sobre 

cortes de juros ainda parecem distantes. 

“Naturalmente, investidores e fundos 

conservadores vão continuar migrando 

para as LFTs.” 

 

Avaliação semelhante é feita pelo sócio e 

gestor de renda fixa da Gauss Capital, 

Carlos Menezes, para quem o nível alto 

da Selic se soma às incertezas eleitorais 

e ao risco externo, o que gera uma 

demanda maior por ativos mais seguros, 

como as LFTs, cuja rentabilidade tem se 

mostrado atrativa. “A partir do 

momento que você tem um título com 

remuneração bastante gorda e que a 

Selic caminha para ir a 12%, 13%, o 

investidor opta por correr menos risco. 

Apesar da fortíssima entrada de capital 

estrangeiro na bolsa, o investidor local, 

tanto pessoa física quanto alguns 

fundos, têm saído de ativos de risco com 

maior volatilidade e optado por alocar 

parte do caixa nas LFTs.” 
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O economista Antonio Madeira, da 

MCM Consultores, lembra que a oferta 

desse papel costuma se dar em 

momentos de maior nervosismo e 

incerteza nos mercados, quando, 

normalmente, as taxas prefixadas estão 

em níveis muito altos, assim como a dos 

papéis atrelados à inflação. Assim, o 

profissional nota que, do ponto de vista 

do Tesouro, a emissão de LFTs tem se 

encaixado bem, já que a colocação tem 

sido majoritariamente em papéis que só 

irão vencer em 2028 “e, assim, ele não 

precisa pagar as taxas super altas 

praticadas pelo mercado na curva 

prefixada”. 

 

Para Madeira, faz sentido o Tesouro 

priorizar a oferta de LFTs, já que pode 

minimizar custo e não ficar com grandes 

rolagens no curto prazo. “Se ele começa 

a encurtar muito, gera bastante 

insegurança. Ao jogar os vencimentos lá 

para a frente, o Tesouro não corre o risco 

de passar por uma situação mais 

apertada”, avalia. Já do ponto de vista da 

demanda, o economista da MCM 

também observa que a taxa está em 

níveis bastante atraentes, ao se ter em 

vista que o juro real ex-ante está em 

torno de 7% e que compensa os riscos 

que o investidor vê à frente tanto na 

seara monetária quanto na questão 

fiscal. 

 

“Com o nível de rentabilidade que se tem 

hoje por causa da política monetária 

apertada, esses riscos são compensados. 

Ao mesmo tempo, o retorno é elevado e 

o risco que [a LFT] oferece é muito 

pequeno ao se comparar com as NTN-

Bs, NTN-Fs ou LTNs, em que as 

flutuações de mercado têm impacto 

direto. Se o investidor precisar de caixa, 

pode ter prejuízo, já que a volatilidade 

dos preços é grande. A LFT não costuma 

ter esse problema e, em momentos de 

grande incerteza, costuma ser um seguro 

para o investidor conservador”, afirma 

Madeira. 

 

O economista, inclusive, acredita que a 

LFT continuará a ser privilegiada pelo 

Tesouro, já que o processo eleitoral deve 

continuar a deixar o ambiente mais 

incerto. “A partir do ano que vem, 

conforme for a política do novo governo, 

principalmente na questão fiscal, o 

Tesouro pode mudar de estratégia e 

procurar oferecer papéis que tenham 

‘duration’ maior, como as NTN-Bs e as 

NTN-Fs. Mas é uma expectativa que vai 

depender do que o próximo governo 

sinalizar”, diz. 

 

Para Menezes, da Gauss, o Tesouro se 

aproveita do momento de demanda forte 

por estes títulos para emitir papéis mais 

longos e voltar a ter uma “duration” mais 

longa da dívida. “Em contrapartida, 

existia um processo de troca da 

estrutura da dívida por títulos 

prefixados e indexados à inflação. 

Obviamente, o Tesouro não consegue 

cumprir todos os objetivos, mas isso ele 

já aceitou e direcionou no último PAF”, 

lembra o profissional, ao se referir ao 

Plano Anual de Financiamento (PAF) 

deste ano. 

 

Ao olhar para o curto prazo, Ferez, da 

Necton, vê potencial adicional de queda 

das taxas das LFTs no mercado 

secundário, mas observa que haverá um 

grande vencimento, de R$ 270 milhões, 

desses papéis na próxima semana. “Os 

leilões de março devem ser maiores. 

Acho que estamos começando a chegar a 

um nível de taxa que está ficando mais 

próximo das LTNs. Em março, com um 

lote mais robusto, as taxas das LFTs 

tenderiam a ficar mais estabilizadas”, 

afirma o estrategista. 
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https://valor.globo.com/financas/notic

ia/2022/02/24/selic-acima-de-10-

amplia-demanda-por-pos-

fixados.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/24/selic-acima-de-10-amplia-demanda-por-pos-fixados.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/24/selic-acima-de-10-amplia-demanda-por-pos-fixados.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/24/selic-acima-de-10-amplia-demanda-por-pos-fixados.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/24/selic-acima-de-10-amplia-demanda-por-pos-fixados.ghtml
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Finanças 

Dólar e juros futuros renovam 
máximas com aversão a risco 
e escalada das commodities 
 
Investidores migram para ativos 
seguros diante de incertezas após 
conflito entre Rússia e Ucrânia 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
24/02/2022 09h38  Atualizado há 22 
minutos 
 

Andreas Lischka/Pixabay 

 

O dólar comercial e os juros futuros 

renovaram nesta manhã de quinta-feira 

as máximas intradiárias, na medida em 

que os investidores migravam para 

ativos seguros, ao retirarem recursos de 

países emergentes, e ponderavam os 

riscos inflacionários advindos da 

escalada dos preços de commodities 

diante do conflito entre Rússia e 

Ucrânia. 

 

Por volta de 10h05, a moeda americana 

avançava 1,78%, cotada a R$ 5,0930 no 

começo da sessão, depois de bater 

máxima a R$ 5,0910. O dólar exibe 

valorização generalizada ante divisas 

latino-americanas, se apreciando 1,4% 

contra o peso mexicano e 2,4% em 

relação ao peso chileno. A moeda 

também leva a melhor contra rivais 

fortes, com o índice DXY avançando 

0,95%, para 97,10 pontos no momento. 

 

No mesmo horário, os juros futuros 

operavam em alta, com a percepção de 

maiores riscos inflacionários no radar 

dos agentes. A taxa do contrato futuro de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para 

janeiro de 2023 passava de 12,37% no 

ajuste anterior para 12,425%; a taxa do 

DI janeiro de 2024 subia de 11,84% para 

11,975%, perto da máxima de 11,995%; a 

do DI janeiro de 2025 avançava de 

11,27% para 11,435%, após pico de 

estresse a 11,46%; e a do DI janeiro de 

2027 saltava de 11,17% para 11,335%. 

 

“O mercado internacional está 

todo se ajustando à invasão russa e 

os preços de algumas commodities 

subiram muito. É natural que os 

prêmios das taxas da curva 

prefixada subam”, diz Paulo 

Nepomuceno, analista da mesa de 

renda fixa e derivativos da 

corretora Mirae. 

 

No horário acima, o preço do barril do 

petróleo Brent tinha forte elevação e 

estava a US$ 101. Já a cotação do gás 

natural negociado na Holanda TTF, 

referência de cotação na Europa, 

disparava 32%, a 117 euros por 

megawatt-hora, com o risco de 

interrupção do fornecimento da 

commodity energética ao velho 

continente — um terço do gás 

consumido pela Europa é importado da 

Rússia via Ucrânia. 

 

“Os riscos que estavam na mesa há 

vários dias estão se materializando, é 

inflação na veia no mundo inteiro”, diz o 

trader de renda fixa de uma gestora de 

recursos. “As cotações de soja, milho, 

trigo e petróleo estão todas com altas 

https://valor.globo.com/valor-data/moedas/
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/24/putin-anuncia-operacao-militar-especial-no-leste-da-ucrania.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/24/putin-anuncia-operacao-militar-especial-no-leste-da-ucrania.ghtml
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acima de 5%”, observa este profissional 

de mercado. 

  

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

ia/2022/02/24/dolar-e-juros-futuros-

tem-alta-firme-com-aversao-a-risco-

apos-russia-atacar-ucrania.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/24/dolar-e-juros-futuros-tem-alta-firme-com-aversao-a-risco-apos-russia-atacar-ucrania.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/24/dolar-e-juros-futuros-tem-alta-firme-com-aversao-a-risco-apos-russia-atacar-ucrania.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/24/dolar-e-juros-futuros-tem-alta-firme-com-aversao-a-risco-apos-russia-atacar-ucrania.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/24/dolar-e-juros-futuros-tem-alta-firme-com-aversao-a-risco-apos-russia-atacar-ucrania.ghtml
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Empresas 

Petróleo dispara com invasão 
da Ucrânia, Petrobras faz 
teleconferência e balanços do 
Alibaba, Mercedes-Benz, 
Ambev, Azul, Vale e 
Americanas: As notícias mais 
quentes do dia 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta quinta-feira 
 
Por Valor — São Paulo 
24/02/2022 08h22  Atualizado há 2 
horas 

 
Petróleo 
 
Os preços do petróleo disparam nesta 

manhã, com o Brent negociado acima de 

US$ 100 o barril, diante da perspectiva 

de que, depois da invasão russa da 

Ucrânia, o fornecimento global de 

petróleo sofra interrupções. Grandes 

petroleiras, como BP, Exxon Mobil e 

Shell, têm investimentos significativos 

na Rússia. Às 7h02, o contrato para maio 

do Brent, a referência internacional do 

petróleo, subia mais 7%, cotado a US$ 

100,80 o barril. É a primeira vez desde 

2014 que o Brent ultrapassa a faixa de 

US$ 100. É diante desse cenário que a 

Petrobras começa às 10h30 uma série 

de teleconferências com analistas e 

jornalistas para comentar os resultados 

do quarto trimestre e as perspectivas 

para este ano. A empresa obteve no 

quarto trimestre de 2021 lucro líquido 

de R$ 31,5 bilhões e fechou 2021 com 

lucro recorde de R$ 106,66 bilhões, no 

quarto ano consecutivo de resultado 

positivo. A empresa anunciou também 

mais uma rodada de dividendos, 

totalizando R$ 101 bilhões referentes ao 

ano passado. 

 

 
— Foto: James Armbruster/Pixabay 

 

Vale 
 
A Vale divulga o resultado do quarto 

trimestre, depois do fechamento dos 

mercados, e deverá mostrar bom 

desempenho operacional, mesmo num 

cenário de preços do minério de ferro 

menores que um ano antes, segundo 

estimativas do mercado. A média das 

projeções de instituições financeiras 

aponta para um lucro líquido de US$ 

4,468 bilhões, crescimento de 504% na 

comparação com os US$ 739 milhões de 

igual período de 2020. A receita 

estimada é de US$ 13,427 bilhões, queda 

de 8,71% ante o quarto trimestre de 

2020. 

 

 
Pilha de minério de ferro da Vale — Foto: 

Agência Vale 

https://www.investidorpetrobras.com.br/
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Balanços 
 
Divulgam seus resultados trimestrais, 

antes da abertura dos mercados, 

companhias como Alibaba, Mercedes-

Benz e Moderna, além das brasileiras 

Ambev, Azul e Irani. Vale, JHSF e 

Americanas reportam balanços após o 

fim do pregão. 

 

GPA 
 
O Grupo Pão de Açúcar (GPA) registrou 

lucro líquido de R$ 777 milhões no 

quarto trimestre do ano passado, queda 

de 51,4% em relação ao mesmo período 

de 2020. No ano, o lucro somou R$ 802 

milhões, queda de 63,2%. O indicador 

considera o consolidado do Grupo GPA, 

com as operações brasileiras e o 

colombiano Grupo Éxito, além de não 

excluir as operações do Extra Hiper e de 

farmácias. O GPA realiza, às 

10h, teleconferência com 

investidores. 

 

Minerva 
 
A Minerva Foods registrou lucro líquido 

de R$ 150,3 milhões no quarto trimestre 

de 2021, crescimento de 31,7% na base 

anual. A receita líquida teve alta de 

19,2% no período, para R$ 7,5 bilhões. A 

companhia anunciou que irá distribuir 

R$ 200 milhões em dividendos e que 

mira aquisições na Austrália e Colômbia. 

A teleconferência de resultados será 

às 10h. 

 

Ultrapar 
 
O grupo Ultra, dono da Ipiranga, da 

Ultragaz, da Ultracargo, da Oxiteno e da 

Extrafarma, as duas últimas em 

processo de venda, registrou lucro 

líquido atribuído aos acionistas da 

controladora de R$ 380,2 milhões no 4º 

trimestre, com queda de 10,8% na 

comparação anual. A receita líquida 

avançou 48% no intervalo, para R$ 34,4 

bilhões. A empresa 

faz teleconferência às 11h. 

 

TIM 
 
A TIM registrou lucro líquido de R$ 1,01 

bilhão no quarto trimestre, 

praticamente estável em relação ao 

mesmo período de 2020. No ano, o lucro 

foi de R$ 2,96 bilhões, alta de 60%. A 

receita líquida avançou 2,6% no 

comparativo trimestral, para R$ 4,8 

bilhões. No acumulado do ano foi de R$ 

18,06 bilhões, avanço de 4,6%. A 

empresa realiza teleconferência às 

10h. 

 

Simpar 
 
O grupo Simpar encerrou o quarto 

trimestre com lucro líquido atribuído 

aos controladores de R$ 215 milhões, 

um aumento de 161% na comparação 

com o mesmo período de 2020. O Ebitda 

chegou a R$ 1,3 bilhão, 89,3% maior, e a 

receita líquida teve alta de 56,2%, para 

R$ 4,14 bilhões. A empresa 

faz teleconferência às 11h. 

 

Flas-Le 
 
A Fras-le, controlada do Grupo Randon, 

registrou lucro líquido atribuído aos 

controladores de R$ 21,9 milhões no 

quarto trimestre de 2021, queda de 83%. 

No acumulado do ano, o lucro líquido 

cresceu 11,9%, para R$ 211,2 milhões. A 

receita líquida cresceu 15,1% no período, 

para R$ 685,1 milhões, na comparação 

anual. Entre janeiro e dezembro, a 

receita líquida avançou 54,5%, para R$ 

2,58 bilhões. A companhia 

realiza teleconferência às 11h. 

 

Odontoprev 
 
A Odontoprev registrou lucro líquido de 

R$ 87,2 milhões no quarto trimestre de 

https://www.gpari.com.br/
http://ri.minervafoods.com/
https://ri.ultra.com.br/
https://ri.tim.com.br/
https://ri.simpar.com.br/
https://ri.fras-le.com/
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2021, alta de 4,3% em relação ao mesmo 

período de 2020. Entre janeiro e 

dezembro do ano passado, o lucro 

líquido somou R$ 380,3 milhões, alta de 

5,3% ante o ano anterior. A receita 

operacional líquida somou R$ 469,3 

milhões no período, montante 5% acima 

do apurado entre outubro e dezembro de 

2020. Já no acumulado do ano, a receita 

cresceu 4,4%, alcançando R$ 1,84 

bilhão. A empresa 

faz teleconferência às 10h. 

 

Isa Cteeep 
 
A ISA Cteep registrou lucro líquido de 

R$ 133,4 milhões no quarto trimestre do 

ano passado, o que representa queda de 

64,4% em relação ao mesmo período de 

2020. Entre janeiro e dezembro, o lucro 

somou R$ 877,6 milhões, queda de 

56,2%. A receita líquida recuou 20,8% 

no comparativo trimestral, para R$ 

664,7 milhões. No acumulado do ano a 

receita foi de R$ 3,66 bilhões, recuo de 

18,5%. A empresa 

realiza teleconferência às 10h. 

 

Sulamérica 
 
A SulAmérica registrou prejuízo líquido 

de R$ 31 milhões no quarto trimestre de 

2021. Foi uma reversão frente ao lucro 

líquido de R$ 42,7 milhões registrado no 

mesmo período de 2020. No ano 

passado, o lucro líquido atingiu R$ 332,5 

milhões, cifra 85,8% abaixo daquela 

vista em 2020. As receitas de seguros, 

por sua vez, tiveram alta anual de 3,4% 

no quarto trimestre para R$ 5,060 

bilhões, enquanto em todo 2021 a linha 

acumulou R$ 19,875 bilhões, alta de 

5,3% frente a 2020. 

A teleconferência será às 10h. 

 

Rede D’Or 
 
A Rede D'Or fechou a compra da 

seguradora SulAmérica. Pelo acordo 

assinado entre as partes, a SulAmérica 

assumiu obrigação de exclusividade de 

negociação com a Rede D’Or, válida por 

12 meses, sujeita ao pagamento de multa 

de R$ 5 bilhões em caso de 

descumprimento. 

 

Luiza Trajano 
 
Às 12h, a presidente do conselho de 

administração do Magazine Luiza, Luiza 

Trajano, participa da Live do 

Valor para falar sobre a 

representatividade feminina no mundo 

corporativo e político. 

 

CPFL 
 
O diretor de estratégia e inovação da 

CPFL Energia, Renato Povia Silva, 

participa às 9h50 de live sobre transição 

energética. O evento é promovido pela 

Associação Brasileira da Infraestrutura e 

Indústrias de Base (Abdib). 

 

FGV divulga IPC-S Capitais da 
terceira quadrissemana de 
fevereiro 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

divulga, às 8h, o Índice de Preços ao 

Consumidor – Semanal (IPC-S) para 

sete capitais brasileiras da terceira 

quadrissemana de fevereiro. O IPC-S 

desacelerou em seis das sete capitais 

pesquisadas na segunda quadrissemana 

de fevereiro. Na segunda 

quadrissemana, o IPC-S passou de 

0,49% para 0,40% e acumula alta de 

9,42% nos últimos 12 meses. Os maiores 

decréscimos foram registrados nas 

cidades de Salvador (de 0,93% para 

0,41%) e São Paulo (de 0,86% para 

0,68%). No Rio de Janeiro, o IPC-S 

passou de 0,57% para 0,49%, em 

Brasília de 0,22% para 0,16%, em Belo 

Horizonte de 0,71% para 0,65% e em 

Recife de -0,01 para -0,06%. Apenas em 

https://ri.odontoprev.com.br/
https://www.isacteep.com.br/ri
https://ri.sulamerica.com.br/
https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/rede-dor-compra-sulamerica-em-sua-maior-tacada-de-verticalizacao.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=OrTpgWBg3C4
https://www.youtube.com/watch?v=OrTpgWBg3C4
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Porto Alegre o indicador acelerou de -

0,25% para -0,02%, embora tenha 

permanecido em deflação. 

 

FGV informa Sondagem da 
Indústria de Transformação de 
fevereiro 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

informa, às 8h, a Sondagem Conjuntural 

da Indústria de Transformação de 

fevereiro. Em janeiro, o Índice de 

Confiança da Indústria (ICI) caiu pelo 6º 

mês consecutivo, 1,7 ponto, para 98,4 

pontos. Em médias móveis trimestrais, 

manteve a tendência negativa ao cair 2,3 

pontos. O Índice Situação Atual (ISA) 

cedeu 1,2 ponto, para 99,8 pontos. O 

Índice de Expectativas (IE) caiu 2,0 

pontos para 97,1 pontos. O Nível de 

Utilização da Capacidade Instalada 

retornou ao patamar de novembro de 

2021 ao subir 1,0 ponto percentual, para 

80,7%. 

 

FGV comunica Índice de Clima 
Econômico para a América Latina 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

comunica, às 8h, a versão para a 

América Latina do Índice de Clima 

Econômico (ICE) primeiro trimestre de 

2022. O ICE integra a Sondagem 

Econômica Mundial WES (World 

Economic Survey), trabalho conjunto 

entre o Ibre e o instituto alemão IFO, e 

mede a expectativa de agentes 

econômicos da região. No quarto 

trimestre de 2021, a falta de confiança na 

política econômica foi o principal 

problema nos países da América Latina 

com percentual de 67,4%, seguido por 

instabilidade política (36,9%) e 

corrupção (25,2%). O ICE, que havia 

passado para a zona de clima econômico 

favorável (101,4 pontos) na Sondagem 

do 3º trimestre, recuou 20,8 pontos no 

4º trimestre. O Indicador da Situação 

Atual (ISA) registrou uma pequena 

queda de 1,1 ponto, ao passar de 59,1 

pontos para 58,0 pontos e continua na 

zona desfavorável. O Indicador de 

Expectativas (IE) despencou 45,5 

pontos, ao passar de 150,6 pontos no 3º 

trimestre para 105,1 pontos no quarto 

trimestre. 

 

IBGE publica Pnad Contínua 
mensal de dezembro 
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) publica, às 9h, a 

Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) Contínua, referente 

ao trimestre encerrado em dezembro de 

2021. A taxa de desemprego do país deve 

cair a 11,2% no trimestre encerrado em 

dezembro, segundo a mediana das 

estimativas de 31 consultorias e 

instituições financeiras consultadas pelo 

Valor Data. O intervalo das projeções vai 

de 11,1% a 11,7%. A taxa de desocupação 

(11,6%) do trimestre móvel de setembro 

a novembro de 2021 caiu 1,6 ponto 

percentual em relação ao trimestre de 

junho a agosto de 2021 (13,1%) e recuou 

2,8 p.p. frente ao mesmo trimestre 

móvel de 2020 (14,4%). A população 

desocupada (12,4 milhões de pessoas) 

diminuiu 10,6% (menos 1,5 milhão de 

pessoas) frente ao trimestre terminado 

em agosto e caiu 14,5% (menos 2,1 

milhões de pessoas) ante o mesmo 

trimestre móvel de 2020. 

 

IBGE apresenta Pnad Contínua do 
4º trimestre de 2021 
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apresenta, às 9h, a 

Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad) do quarto 

trimestre de 2021. A taxa de 

desocupação do país no 3° trimestre de 

2021 foi de 12,6%, com quedas de 1,6 

ponto percentual (p.p.) ante o 2º 
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trimestre de 2021 (14,2%) e de 2,2 p.p. 

frente ao 3º trimestre de 2020 (14,9%). 

Frente ao trimestre anterior, a taxa de 

desocupação recuou em 20 das 27 

unidades da Federação. 

 

IBGE anuncia renda domiciliar 
per capita em 2021 
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) anuncia, às 9h, o 

rendimento nominal domiciliar per 

capita para 2021 por unidades da 

federação. A renda domiciliar per capita 

nominal mensal foi de R$ 1.380 no país 

em 2020. A renda domiciliar per capita 

mais alta foi registrada no Distrito 

Federal, de R$ 2.475. A mais baixa, por 

sua vez, foi apurada no Maranhão, de 

apenas R$ 676. No Estado de São Paulo, 

a renda per capita nominal foi de R$ 

1.814 em 2020. No Estado do Rio, era de 

R$ 1.723. Em Minas Gerais, por sua vez, 

a renda somou R$ 1.314. 

 

BC comunica estatísticas 
monetária e de crédito de janeiro 
 
O Banco Central comunica, às 9h30, a 

Nota à Imprensa de Política Monetária e 

Operações de Crédito de janeiro. Em 

2021, o saldo do crédito ampliado ao 

setor não financeiro alcançou R$ 13,6 

trilhões (156,9% do PIB), aumento de 

13,9% no ano, ante 16,8% em 2020, 

destacando-se os crescimentos dos 

empréstimos do sistema financeiro 

nacional (SFN), 16,3%, e dos títulos 

públicos, 10,6%. No mês de dezembro, o 

crédito ampliado ao setor não financeiro 

cresceu 1,7%, com os empréstimos e 

financiamentos e os títulos de dívida 

variando 1,8% e 2,4%, respectivamente. 

O crédito ampliado às empresas atingiu 

R$ 4,7 trilhões em 2021 (54,3% do PIB), 

com a expansão de 14,2% no ano 

representando desaceleração em relação 

a 2020 (18,7%). O crédito ampliado às 

famílias alcançou R$ 2,9 trilhões (33,9% 

do PIB) em 2021, com sua taxa de 

crescimento no ano, 20,0% acelerando 

em relação à do ano anterior (10,8%). 

Em dezembro houve expansão de 1,6% 

no mês, em função da expansão dos 

empréstimos do SFN. O volume de 

crédito do SFN alcançou R$ 4,7 trilhões 

em 2021, aumento de 16,5% no ano, 

acelerando ante a variação de 15,6% no 

ano anterior. O crédito a empresas 

variou 11,1%, desaceleração ante 21,8% 

em 2020. O crédito às famílias cresceu 

20,8%, acelerando ante 11,2% em 2020. 

Em dezembro, o crédito total variou 

1,9% com aumentos de 2,3% na carteira 

de pessoas jurídicas e de 1,7% na carteira 

de pessoas físicas. 

 

Tesouro publica Resultado 
Primário do Governo Central de 
janeiro 
 
A Secretaria do Tesouro Nacional 

publica, às 14h30, o Resultado Primário 

do Governo Central - que reúne as 

contas do Tesouro, da Previdência Social 

e do Banco Central - de janeiro. O 

resultado primário do Governo Central 

encerrou o ano de 2021 com déficit de 

R$ 35,073 bilhões, o que representa 

retração de 95,5% em termos reais 

(valores corrigidos pelo IPCA) em 

relação ao resultado negativo de R$ 

743,255 bilhões registrado no ano 

anterior (10% do PIB). Dados relativos 

exclusivamente ao mês de dezembro 

mostram superávit de R$ 13,824 

bilhões, ante déficit de R$ 44,133 bilhões 

em igual mês do ano anterior. O déficit 

acumulado ao longo de 2021 equivale a 

0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), é 

o melhor resultado anual para o 

Governo Central desde 2013. O 

resultado é composto por um superávit 

de R$ 212,3 bilhões do Tesouro Nacional 

e do Banco Central e por um déficit de 

R$ 247,3 bilhões na Previdência Social 

(RGPS). 

 



13 

 

Presidente do BoE profere 
discurso 
 
O presidente do Banco da Inglaterra 

(BoE), Andrew Bailey, profere discurso 

às 10h15 (de Brasília). 

 

EUA mostram dado preliminar do 
PIB do 4º trimestre 
 
O Departamento do Comércio dos EUA 

mostra, às 10h30 (de Brasília), a 

segunda leitura preliminar do PIB do 

quarto trimestre de 2021. A leitura 

anterior foi de aumento de 2,3% na 

comparação com o trimestre anterior. A 

expectativa é de crescimento de 7%. 

 

EUA expõem dado preliminar do 
PCE do 4º trimestre 
 
Junto com o relatório do PIB, o 

Departamento do Comércio dos EUA 

expõe, às 10h30 (de Brasília), a segunda 

leitura preliminar do índice de preços de 

gastos com consumo pessoal (PCE) e seu 

núcleo do quarto trimestre de 2021. No 

terceiro trimestre de 2021, a variação do 

PCE foi de 5,3% e do núcleo, 4,6% ante o 

trimestre anterior. A estimativa para o 

núcleo é de 4,9% e do índice cheio, 6,4%, 

na comparação trimestral. 

 

Fed de Chicago apresenta índice 
de atividade nacional de janeiro 
 
O Federal Reserve de Chicago apresenta, 

às 10h30 (de Brasília), seu índice de 

atividade nacional de janeiro. A leitura 

anterior foi de -0,15 ponto e a 

expectativa é de +0,15. 

 

EUA mostram pedidos iniciais de 
seguro-desemprego na semana 
 
O Departamento de Trabalho dos EUA 

mostra, às 10h30 (de Brasília), o número 

de novos pedidos de seguro-desemprego 

requeridos na semana até 19 de 

fevereiro. Na semana anterior, houve 

248 mil pedidos iniciais. Estimam-se 

235 mil novos pedidos. 

 

EUA informam vendas de casas 
novas de janeiro 
 
O Departamento do Censo dos EUA 

informa, às 12h (de Brasília), os dados de 

vendas de imóveis residenciais novos de 

janeiro. A leitura anterior foi de alta de 

11,9%, a 811 mil unidades. As estimativas 

são de baixa de 8,6%, a 806 mil 

unidades. 

 

EIA expõe estoques de petróleo 
nos EUA na semana 
 
A Administração de Informações de 

Energia (EIA, sigla em inglês) dos EUA 

expõe, às 13h (de Brasília), os estoques 

semanais de petróleo e derivados nos 

EUA na semana até 18 de fevereiro. Na 

semana anterior, os estoques de petróleo 

bruto aumentaram em 1,121 milhão de 

barris e os de gasolina diminuíram em 

1,331 milhão de litros. 

 

Fed de Kansas anuncia índice de 
manufatura de fevereiro 
 
O Federal Reserve (Fed) de Kansas City 

anuncia, às 13h (de Brasília), o índice do 

setor manufatureiro e composto dos 

EUA de fevereiro. A leitura anterior foi 

de 20 (manufatura) e 24 (composto), 

com estimativas de 17 e 20, 

respectivamente. 

 

Membros do Fed fazem discursos 
 
Às 13h10 (de Brasília), Raphael Bostic, 

presidente do Federal Reserve (Fed) de 

Atlanta, faz discurso. A presidente do 

Federal Reserve (Fed) de Cleveland, 

Loretta Mester, discursa às 14h (de 

Brasília). E o membro do conselho do 

Federal Reserve Christopher Waller 

profere palestra às 22h (de Brasília). 
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GfK comunica confiança do 
consumidor do Reino Unido de 
fevereiro 
 
O instituto GfK comunica, às 21h01 (de 

Brasília), o índice de confiança do 

consumidor do Reino Unido de 

fevereiro. A leitura anterior foi de -19 e a 

expectativa é de -18. 

 

Bolsonaro inaugura obras em São 
Paulo 
 
O presidente Jair Bolsonaro embarca às 

8h30 para São José do Rio Preto (SP) 

onde, às 11h30, participa de cerimônia 

de inauguração da Travessia Urbana de 

São José do Rio Preto. Às 13h35, se 

desloca para São Paulo (SP) onde, às 

15h, participa de cerimônia de 

inauguração dos Reservatórios do 

Córrego Ipiranga. Às 16h30, embarca 

para Brasília. 

 

Câmara prossegue análise de 
projeto que legaliza bingos e 
cassinos 
 
O Plenário da Câmara dos Deputados 

pode votar os destaques que alteram 

pontos do texto-base do projeto de lei 

que legaliza os jogos no Brasil, como 

cassinos, bingos e jogo do bicho (PL 

442/91). A sessão do Plenário está 

marcada para as 9h. 

 

STF julga Fundão Eleitoral 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) retoma às 14h julgamento sobre 

Fundão Eleitoral. Ministros vão decidir 

se acompanham ou não o relator, André 

Mendonça, que votou para derrubar o 

valor aprovado (R$ 4,9 bilhões) e 

diminuí-lo para cerca de R$ 2,3 bilhões. 

 

Guedes reúne-se com secretários 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

terá, às 10h, reunião com o secretário 

executivo, Marcelo Guaranys; Ricardo 

Soriano, procurador-geral da Fazenda 

Nacional; Daniella Marques, secretária 

especial de Produtividade e 

Competitividade; Adolfo Sachsida, chefe 

de Assessoria Especial de Assuntos 

Estratégicos; Júlio César Vieira Gomes, 

secretário especial da Receita Federal do 

Brasil; e Esteves Colnago, secretário 

especial do Tesouro e Orçamento. A 

partir de 15h, tem agenda de despachos 

internos. 

 

Campos e diretores do BC 
participam de reunião do Comef 
 
O presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, participa da 

reunião do Comitê de Estabilidade 

Financeira do Banco Central (Comef), 

por videoconferência. Os diretores da 

autoridade monetária também 

participam. No encontro, o colegiado 

determinará o percentual do Adicional 

Contracíclico de Capital Principal 

(ACCPBrasil), hoje zerado. A reunião é 

dividida em duas partes, previstas para 

ocorrer entre 9h30 e 12h30 e depois 

entre 14h e 17h. Campos ainda almoça, 

às 12h45, com Abílio Diniz, presidente 

do Conselho da Península Participações, 

em São Paulo, para tratar de assuntos 

institucionais. 

 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/24/petroleo-dispara-com-
invasao-da-ucrania-petrobras-faz-
teleconferencia-e-balancos-do-alibaba-
mercedes-benz-ambev-azul-vale-e-
americanas-as-noticias-mais-quentes-
do-dia.ghtml  
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Legislação 

Agronegócio vence disputa 
sobre Imposto de Renda no 
Carf 
 

Câmara Superior permite abater de 
cálculo ativos como florestas 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
24/02/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Tiago Conde: decisão também é 

relevante do ponto de vista ambiental — 

Foto: Andre Coelho/Valor 

 

O setor do agronegócio obteve um 

precedente importante no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). A 1ª Turma da Câmara 

Superior - última instância do tribunal 

- reconheceu o direito 

de contribuintes abaterem 

do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e da CSLL as despesas 

com aquisição de ativos naturais que 

se esgotam na exploração da atividade, 

como florestas. 

 

Com isso, os conselheiros estenderam 

o benefício fiscal chamado de 

“depreciação acelerada incentivada” 

para todos os ativos do produtor 

rural. Por esse incentivo, os custos 

podem ser deduzidos integralmente no 

próprio ano da aquisição do bem, o que 

gera redução imediata do lucro a ser 

tributado. Segundo advogados, é uma 

grande vantagem porque, normalmente, 

a dedução é fatiada ao longo dos anos. 

 

De acordo com tributaristas, esta é a 

primeira decisão favorável aos 

contribuintes na Câmara Superior. Ela 

representa, segundo eles, um passo para 

a virada na jurisprudência do tribunal 

administrativo. Até então, os 

conselheiros vedavam o uso do benefício 

para ativos sujeitos à exaustão. 

Entendia-se que a dedução integral em 

um ano valeria apenas para bens que 

sofrem depreciação, como máquinas. 

 

O recurso julgado foi da Aperam 

Bioenergia (processo nº 

10680.726808/2012-12). A empresa 

tem custos com a formação 

de florestas de eucalipto para a 

produção de carvão vegetal. 

 

A decisão, segundo o advogado que 

representou a empresa, Tiago Conde, 

sócio do escritório Sacha Calmon, é 

relevante do ponto de vista tributário, 

mas também ambiental. “Com o 

investimento para a composição da 

floresta, o produtor está cumprindo seu 

dever legal e melhorando as práticas de 

proteção ambiental”, diz. 

 

Para Fabio Calcini, sócio 

do escritório Brasil Salomão & 

Matthes, a decisão é um excelente 



16 

 

precedente para os setores florestal e 

sucroalcooleiro - que, segundo ele, 

perdeu diversos casos na Câmara 

Superior do Carf. “Não se trata de 

isenção de tributos. É uma forma de 

dedução mais célere que contribui para 

o fluxo de caixa do produtor rural”, 

explica o advogado. 

 

A depreciação acelerada é prevista no 

artigo 6º da Medida Provisória nº 2.159-

70/2001 - que alterou a legislação do 

Imposto de Renda. Prevê que “os bens 

do ativo permanente imobilizado, exceto 

a terra nua, adquiridos por pessoa 

jurídica que explore a atividade rural, 

para uso nessa atividade, poderão ser 

depreciados integralmente no próprio 

ano da aquisição”. 

 

O acórdão do julgamento do Carf sobre 

o assunto foi publicado esta semana. A 

decisão foi tomada por maioria de votos. 

Prevaleceu a posição do conselheiro 

Alexandre Evaristo 

Pinto, relator do caso. Para ele, deve 

ser entendido de forma genérica o termo 

“depreciados” previsto no dispositivo da 

medida provisória, para abarcar 

também os bens sujeitos à exaustão. 

 

“A partir do momento em que é 

inequívoca a atividade rural e o uso dos 

bens do ativo imobilizado, todos os bens 

são passíveis de depreciação em sentido 

amplo, o que incluiria a exaustão”, 

afirma o conselheiro em seu voto. 

Acrescenta que, “é de se concluir que o 

legislador pretendeu sim incentivar a 

atividade rural de forma ampla”. 

 

A tributarista Thais Shingai, do 

escritório Mannrich e Vasconcelos, 

chama atenção que o contribuinte tem 

outro desafio para usufruir do benefício 

após 2009. Naquele ano, passou a valer 

o CPC 29, do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, que 

classifica os recursos naturais como 

ativos biológicos, e não mais ativo 

imobilizado. “Pelo voto do relator, o Carf 

deixa uma porta aberta para que venha a 

decidir de forma diferente em relação 

aos fatos geradores após o CPC 29”, diz. 

 

De acordo com o entendimento do 

conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, a 

floresta de eucalipto é um ativo 

biológico. “O CPC 29 somente foi 

emitido no ano de 2009, de forma que ao 

tempo dos fatos geradores que 

ensejaram a autuação, inexistia esse 

grupo de contas. Como consequência, 

entendo que o enquadramento contábil 

à época dos fatos era de ativo 

imobilizado”, afirma o relator no voto. 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) diz, por meio de nota, 

que mantém o entendimento no sentido 

de que o artigo 6º da MP nº 2.159-

70/2001 não estendeu o benefício fiscal 

da depreciação acelerada a bens sujeitos 

à exaustão ou à amortização. “Desse 

modo, a PGFN continuará defendendo a 

manutenção das autuações fiscais sobre 

o tema nos processos administrativos 

que tramitam perante o Carf”, afirma. 

 

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

cia/2022/02/24/agronegocio-vence-

disputa-sobre-imposto-de-renda-no-

carf.ghtml  
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Economia 

Saem as regras do Imposto de 
Renda 2022: entrega da 
declaração começa em 7 de 
março 
 
Declaração pré-preenchida está em 
todas as plataformas a partir do dia 15 e 
restituição poderá ser feita via PIX. 
Receita espera receber 34 milhões de 
declarações 
 
Manoel Ventura 
24/02/2022 - 10:40 / Atualizado em 
24/02/2022 - 11:02 
 

Imposto de Renda 2022. Envio das 

declarações começa na próxima semana 

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil 

 

BRASÍLIA — A Receita Federal divulgou 

nesta quinta-feira as regras para 

declaração do Imposto de Renda de 

2022. A apresentação da declaração do 

IR 2022, ano-base 2021, começa no dia 

7 de março, uma segunda-feira. O prazo 

se estende até o dia 29 de abril. 

 

Com isso, após dois anos de prazo 

ampliado, por conta da pandemia da 

Covid-19, o Imposto de Renda volta ao 

seu prazo tradicional de entrega, do 

início de março até o fim de abril. Em 

2020, o prazo terminou em junho e, no 

ano passado, em maio. 

 

Sem reajuste na tabela, os valores deste 

ano são os mesmos do ano passado. As 

empresas têm até o dia 28 deste mês 

para entregarem aos seus empregados o 

comprovante de rendimentos. A tabela 

do Imposto de Renda não é atualizada 

desde 2015. 

 

A Receita informou que espera receber 

34,1 milhões de declarações, número 

próximo ao que foi recebido no ano 

passado. 

 

É obrigatório a apresentação do CPF 

para todos os menores. Quem tiver 

certificado digital já terá a declaração 

pré-preenchida no programa da Receita. 

 

Cadastro no gov.br 
 
Neste ano, a Receita Federal também vai 

limitar o acesso dos contribuintes aos 

serviços virtuais do e-CAC (Centro de 

Atendimento Virtual) para quem não 

tiver nível prata ou ouro no 

portal gov.br. 

 

A partir de sexta-feira, titulares de 

contas nível bronze não conseguirão 

mais consultar dados da declaração do 

Imposto de Renda e da malha fina. 

 

Os cadastros prata ou ouro também são 

exigidos pelo Banco Central para o 

cidadão pedir a transferência do 

dinheiro esquecido no Sistema de 

Valores a Receber a partir do dia 7 de 

março. Hoje, 10 milhões de declarantes 

têm esse tipo de cadastro. 

 

Segundo a Receita, a alteração faz parte 

de um processo de melhoria no acesso 

aos serviços digitais do órgão. O Fisco 

informa que a mudança permitirá que 

outros serviços, hoje só acessados por 

quem tem certificado digital, possam 

estar disponíveis para mais 

contribuintes. 

 

https://www.gov.br/pt-br
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O e-CAC é uma plataforma digital em 

que o contribuinte tem acesso aos dados 

da sua declaração do Imposto de Renda. 

Lá, é possível saber se há erros com o IR, 

se caiu na malha fina, marcar 

atendimentos, enviar documento e 

recuperar o imposto de anos anteriores. 

Também é possível declarar o IR por 

meio do e-CAC. 

 

A conta gov.br, que dá acesso ao e-CAC e 

a outros serviços, tem três níveis de 

segurança. O bronze é usado para canais 

como o Meu INSS. O nível prata dá 

acesso a um total maior de serviços e o 

ouro permite realizar qualquer serviço 

que estiver disponível de forma online. 

 

Desde de 2019, as restituições são pagas 

em cinco lotes, e não mais em sete. O 

primeiro lote de restituição do IR será 

liberado em maio. Os outros quatro lotes 

de restituição serão pagos em junho, 

julho, agosto e, o último, em setembro. 

 

Mais serviços 
 
Quem tem conta no 

portal gov.br também terá direito à fazer 

a declaração pré-preenchida; importar 

dados informados no Carnê-leão Web; 

verificar situação da declaração pelo 

celular, salvar e recuperar a declaração 

online; além de ter acesso a todos os 

serviços do IR no e-CAC. 

 

Restituição via PIX 
 
Outra novidade deste ano é a 

possibilidade de receber a restituição via 

PIX, o serviço de pagamento do Banco 

Central. Só será aceito, porém, a chave 

cadastrada com o CPF. 

 

Para a Receita, isso vai facilitar o 

pagamento da restituição ao cidadão; 

reduzir a necessidade de reagendamento 

em razão de contas inválidas; facilitar a 

alteração de conta para crédito da 

restituição; e aumentar a segurança. 

 

Também será possível pagar o Darf — no 

caso de quem deve imposto — via PIX. 

 

Declaração pré-preenchida 
 
Desde o ano passado, o contribuinte 

inicia com a declaração preenchida com 

diversas informações já prestadas à 

Receita Federal por outras fontes. Isso 

inclui informações anteriores, 

rendimentos de algumas fontes 

pagadoras e pagamentos como planos de 

prevência e serviços de saúde. 

 

A novidade neste ano é que a declaração 

já estará pré-preenchida em diversas 

plataformas. Isso estará disponível no 

dia 15 de março. 

 

Cabe ao cidadão apenas verificar as 

informações, corrigindo eventuais 

distorções e complementando, se 

necessário. 

 

Quem deve declarar 
 

 Deve declarar o IR neste ano quem 

recebeu rendimentos tributáveis acima 

de R$ 28.559,70 em 2021 — desde que 

não tenha recebido o auxílio 

emergencial. O valor é o mesmo da 

declaração do IR do ano passado. 

 Também devem declarar contribuintes 

que receberam rendimentos isentos, não 

tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma 

tenha sido superior a R$ 40 mil no ano 

passado. 

 Quem obteve ganho de capital na 

alienação de bens ou direitos, sujeito à 

incidência do imposto, ou realizou 

operações em bolsas de valores, de 

mercadorias, de futuros e assemelhadas. 

 Quem teve, em 2021, receita bruta em 

valor superior a R$ 142.798,50 em 

atividade rural. 

https://www.gov.br/pt-br
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 Quem tinha, até 31 de dezembro de 

2021, a posse ou a propriedade de bens 

ou direitos de valor total superior a R$ 

300 mil. 

 Quem passou à condição de residente no 

Brasil em qualquer mês do ano passado 

e nessa condição encontrava-se em 31 de 

dezembro de 2021. 

 Quem optou pela isenção do IR 

incidente sobre o ganho de capital 

auferido na venda de imóveis 

residenciais cujo produto da venda seja 

aplicado na aquisição de imóveis 

residenciais localizados no país, no 

prazo de 180 dias, contado da celebração 

do contrato de venda, também precisa 

prestar contas ao Fisco. 

 Ficam dispensados de serem informados 

os saldos em contas-corrente abaixo de 

R$ 140, os bens móveis, exceto carros, 

embarcações e aeronaves, com valor 

abaixo de R$ 5 mil. 

 Também não precisam ser informados 

valores de ações, assim como outro ativo 

financeiro, com valor abaixo de R$ 1 mil. 

 As dívidas dos contribuintes que sejam 

menores do que R$ 5 mil em 31 de 

dezembro de 2021 também não 

precisam ser declaradas. 

 

Entrega da declaração 
 
O preenchimento do formulário e o 

envio da declaração serão feitos por 

meio do Programa Gerador da 

declaração (PGD) relativo ao exercício 

2022, on-line (com certificado digital), 

na página da Receita ou por meio do 

serviço "Meu Imposto de Renda", 

disponível para tablets e smartphones. 

 

Deduções 
 

 Quem teve gastos altos em 2021 com 

dependentes e saúde, por exemplo, pode 

optar por fazer a declaração completa do 

Imposto de Renda, pois esses gastos são 

dedutíveis. O valor máximo é de R$ 

2.275,08 por dependente, mesmo do 

ano passado. 

 Nas despesas com educação (ensino 

infantil, fundamental, médio, técnico e 

superior, o que engloba graduação e pós-

graduação), o limite de dedução 

permaneceu em R$ 3.561,50 por 

dependente. 

 As deduções de saúde continuam sem 

limite, ou seja, o contribuinte pode 

declarar todo o valor gasto e deduzi-lo 

do Imposto de Renda. 

 Entre as despesas incluídas aqui estão 

pagamentos a médicos, dentistas, 

psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, 

além de exames laboratoriais, serviços 

radiológicos, aparelhos ortopédicos e 

próteses ortopédicas e dentárias. 

 

Desconto simplificado 
 
A pessoa física poderá optar pelo 

desconto simplificado, correspondente à 

dedução de 20% do valor dos 

rendimentos tributáveis na Declaração 

de Ajuste Anual, que será limitado a R$ 

16.754,34. Esse valor também é o 

mesmo do ano passado. 

 

Quem optar por ele perderá o direito a 

todas as deduções admitidas na 

legislação tributária, como aquelas por 

gastos com educação e saúde, mas tem 

direito a uma dedução de 20% do valor 

dos rendimentos tributáveis. 

 

Restituição 
 
Os contribuintes que enviarem a 

declaração no início do prazo, sem erros, 

omissões ou inconsistências, receberão 

mais cedo as restituições, se tiverem 

direito a ela. 

 

Idosos, portadores de doença grave e 

deficientes físicos ou mentais têm 

prioridade. 
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As restituições começam a ser pagas em 

maio, de acordo com o cronograma 

abaixo: 

 

 1º lote: 31 de maio 

 2º lote: 30 de junho 

 3º lote: 30 de julho 

 4º lote: 31 de agosto 

 5º lote: 30 de setembro 

 

Multa 
 
A multa para o contribuinte que não 

fizer a declaração ou entregá-la fora do 

prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O 

valor máximo será correspondente a 

20% do imposto devido. 

 

Imposto a pagar 
 
O contribuinte que tiver imposto a pagar 

poderá dividir o valor em até oito cotas 

mensais, mas nenhuma delas pode ser 

inferior a R$ 50. O imposto de valor 

inferior a R$ 100 deve ser pago em cota 

única. 

 

O contribuinte também pode antecipar, 

total ou parcialmente, o pagamento do 

imposto ou das cotas. 

 

Novas informações 

 

Neste ano, haverá o agrupamento dos 

códigos de bens e direitos. Haverá ainda 

a informação dos rendimentos 

diretamente ao incluir um bem ou 

direito. Também será possível informar 

o telefone  e o email do dependente. 

 

A Receita encerrou o ódigo 38 (Fundo de 

Aposentadoria Programada Individual). 

Os valores devem ser declarados no 36 – 

Previdência Complementar. No código 

99 – Outros será possível identificar com 

quem foi a despesa: titular ou 

dependente. 

 

Para todos os códigos será possível 

informar uma descrição do pagamento. 

  

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

em-as-regras-do-imposto-de-renda-

2022-entrega-da-declaracao-comeca-

em-7-de-marco-25406790  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/saem-as-regras-do-imposto-de-renda-2022-entrega-da-declaracao-comeca-em-7-de-marco-25406790
https://oglobo.globo.com/economia/saem-as-regras-do-imposto-de-renda-2022-entrega-da-declaracao-comeca-em-7-de-marco-25406790
https://oglobo.globo.com/economia/saem-as-regras-do-imposto-de-renda-2022-entrega-da-declaracao-comeca-em-7-de-marco-25406790
https://oglobo.globo.com/economia/saem-as-regras-do-imposto-de-renda-2022-entrega-da-declaracao-comeca-em-7-de-marco-25406790
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Economia 

Invasão da Ucrânia faz trigo 
subir mais de 5% e pode 
afetar preço do pãozinho no 
Brasil. Entenda 
 
Russos e ucranianos são responsáveis 
por 28% do comércio global do grão. 
Brasil importa 50% do que consome 

 
João Sorima Neto 
24/02/2022 - 10:22 / Atualizado em 
24/02/2022 - 10:23 
 

Pão francês Foto: Simone Marinho / 

Simone Marinho 

 

SÃO PAULO — Não é só o petróleo que 

está subindo com a invasão da Ucrânia 

pela Rússia. O conflito também jogou as 

cotações do trigo para cima no mercado 

internacional nesta quinta-feira, o que 

pode afetar o preço do pãozinho, das 

massas e biscoitos que chegam à mesa 

dos brasileiros. 

 

Rússia e Ucrânia são responsáveis por 

28% do comércio global de trigo. O risco 

é de diminuição global da oferta desse 

grão. O Brasil importa cerca de 6 a 7 

milhões de toneladas de trigo por ano, o 

que corresponde a 50% do consumo. 

 

A Rússia ocupa a liderança mundial na 

exportação de trigo, e a Ucrânia está em 

quarto lugar. 

 — O Brasil 

importa trigo majoritariamente da 

Argentina. Mas os estoques mundiais do 

produto já diminuíram em 11 milhões de 

toneladas entre 2021 e 2022 (de 289 

milhões de toneladas para 278 milhões) 

por conta de problemas climáticos nos 

EUA — analisa Guilherme Bellotti, 

gerente da consultoria de agronegócio 

do Itaú BBA. 

 

Ele continua: 

 

— Com um conflito militar na Europa, 

teremos uma interrupção na cadeia 

logística, que vai afetar o mercado 

global, impactando o Brasil. 

 

Um quadro de "aperto" global entre 

oferta e consumo de trigo pode gerar 

uma corrida para aumentar estoques. O 

preço do trigo na Bolsa de Chicago já 

vinha sendo cotado em patamares não 

vistos desde 2012. 

 

Nesta quinta-feira, os contratos para 

venda em maio subiram 5,7%, para US$ 

9,3475 o bushel (o equivalente a 27,1 

quilos). Milho e soja também registram 

altas superiores a 5%. 

 

Colheita de trigo: Rússia e Ucrânia são 

responsáveis por 28% do comércio 

global do grão Foto: Adriano Machado / 

Bloomberg 

  

Impacto também sobre o milho 
 
Nesse contexto, as margens da indústria 

devem se reduzir já que os preços da 

https://oglobo.globo.com/mundo/forcas-russas-atacam-alvos-em-toda-ucrania-apos-putin-ordenar-invasao-25407608
https://oglobo.globo.com/mundo/forcas-russas-atacam-alvos-em-toda-ucrania-apos-putin-ordenar-invasao-25407608
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farinha não conseguem acompanhar o 

ritmo de alta da cotação do trigo. 

 

Enquanto a cotação do cereal em janeiro 

deste ano subiu 84,6% frente ao mesmo 

mês do ano passado, o preço da farinha 

de trigo no Brasil, no mesmo mês, foi 

corrigido em 59%. 

 

— Os moinhos estão com dificuldade de 

repassar preços ao consumidor final — 

diz Bellotti. 

 

Uma das saídas que a indústria vem 

utilizando é a redução do tamanho da 

embalagem dos produtos. 

 

Outro ponto de preocupação é que 

o trigo é substituto do milho na ração 

animal. Nas exportações globais de 

milho, os ucranianos ocupam a terceira 

posição, enquanto os russos estão em 

sexto lugar. 

 

Há risco de o preço do milho também 

subir ainda mais no mercado 

internacional. Além disso, a Rússia é 

importante fornecedor de fertilizantes 

ao Brasil, fluxo que também pode ter 

problemas. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/invasao-da-ucrania-faz-
trigo-subir-mais-de-5-pode-afetar-
preco-do-paozinho-no-brasil-entenda-
25407834  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/invasao-da-ucrania-faz-trigo-subir-mais-de-5-pode-afetar-preco-do-paozinho-no-brasil-entenda-25407834
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/invasao-da-ucrania-faz-trigo-subir-mais-de-5-pode-afetar-preco-do-paozinho-no-brasil-entenda-25407834
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/invasao-da-ucrania-faz-trigo-subir-mais-de-5-pode-afetar-preco-do-paozinho-no-brasil-entenda-25407834
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/invasao-da-ucrania-faz-trigo-subir-mais-de-5-pode-afetar-preco-do-paozinho-no-brasil-entenda-25407834
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/invasao-da-ucrania-faz-trigo-subir-mais-de-5-pode-afetar-preco-do-paozinho-no-brasil-entenda-25407834
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Economia 

FGTS: Liberação de R$ 30 
bilhões terá efeito limitado no 
PIB, dizem economistas 
 
A inflação alta e o endividamento das 
famílias reduzem os benefícios da 
medida para estimular o consumo e a 
atividade econômica 

 
Márcia De Chiara, O Estado de S.Paulo 
24 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 
A liberação de R$ 30 bilhões de recursos 

do FGTS para os trabalhadores, 

prevista pelo governo para após o 

carnaval, não deve provocar um grande 

impulso no consumo das famílias nem 

mudar o cenário de quase estagnação 

do Produto Interno Bruto 

(PIB) esperado para este ano.  

 

Os fatores que jogam contra essa 

alavanca na atividade são a inflação em 

12 meses na casa de 10% e o 

endividamento recorde das famílias, 

segundo dados do Banco Central. 

 

Do total a ser liberado, R$ 20,9 bilhões 

devem ser direcionados para consumo e 

o restante para pagamento de dívidas, 

apontam cálculos do economista-

chefe da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), Fabio Bentes.   

 

Mercado não acredita que a injeção extra 

de dinheiro do FGTS vá reverter a 

trajetória de estagnação da economia. 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - 

18/7/2019 

 

Ele chegou a essas cifras levando em 

conta os dados históricos de como as 

famílias reagiram à liberação de 

recursos extras do FGTS no passado. 

Também considerou o nível de 

endividamento atual, da ordem de 33% 

da renda familiar. 

 

“Se a liberação desses recursos for 

vinculada ao pagamento de dívidas, a 

medida pode beneficiar o consumo no 

longo prazo de forma sustentável”, 

afirma o economista. Mas, se não houver 

um direcionamento, a sua avaliação é de 

que essa cifra não fará o comércio 

bombar, porque a inflação em níveis 

elevados vai corroer boa parte dos 

recursos. 

 

Bentes frisa que em 2018, no governo 

de Michel Temer, quando medidas 

semelhantes foram tomadas, o impacto 

foi completamente diferente. Isso 

porque, na época, a inflação não estava 

em um nível tão elevado como agora. 

 

Como mostrou o Estadão, o 

governo prepara uma nova rodada 

de saques de beneficiários do 

FGTS e o anúncio da medida deve ser 

feito após o carnaval. A expectativa é de 

que seja liberado o saque de até R$ 1 mil 

para cada trabalhador. Nas estimativas 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgts-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnc-confederacao-nacional-do-comercio-de-bens-servicos-e-turismo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnc-confederacao-nacional-do-comercio-de-bens-servicos-e-turismo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnc-confederacao-nacional-do-comercio-de-bens-servicos-e-turismo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Michel%20Temer
https://tudo-sobre.estadao.com.br/infla%C3%A7%C3%A3o
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-saque-fgts,70003988278
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-saque-fgts,70003988278
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-saque-fgts,70003988278
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do governo, a ação pode alcançar 40 

milhões de trabalhadores. 

 

O tema chegou a ser mencionado 

na terça-feira, 22, pelo ministro da 

Economia, Paulo Guedes, durante 

sua participação em um evento realizado 

pelo banco BTG Pactual. Para 

autorizar o saque extraordinário das 

contas de FGTS em pleno ano eleitoral, 

deve ser publicada uma medida 

provisória (MP).  

 

“Essa medida  o desaquecimento da 

atividade, mas não muda o jogo”, afirma 

o economista da LCA Consultores 

Bruno Imaizumi. Ele continua 

projetando avanço do PIB de 0,7% para 

este, um pouco acima do que a média de 

projeções do mercado – que está na faixa 

de 0,3%. 

 

Imaizumi acredita que o destino dessa 

injeção de recursos extras deve ser a 

compra de itens de sobrevivência, como 

alimentos, produtos de higiene e 

limpeza e pagamento de contas de água, 

luz e combustíveis, itens muito 

pressionados pela inflação.  

 

O pilar da massa de renda é o salário, e 

essa cifra de R$ 30 bilhões não chega a 

5% do total dos rendimentos. 

 

Em relação à venda do varejo ampliado, 

que inclui veículos e materiais de 

construção, que é de R$ 2,4 trilhões, a 

injeção de recursos também representa 

muito pouco: 1,25%.  

 

Uma ação semelhante foi autorizada no 

governo do ex-presidente Michel 

Temer (MDB) em dezembro de 2017 e 

foi ampliada pelo governo Bolsonaro. 

Medidas anteriores já liberaram a 

retirada de quase R$ 100 bilhões do 

fundo de garantia. 

Entenda: FGTS é alvo de 
investidas para incentivar 
consumo 
 
Crise pós-impeachment: 
 
Para tentar reanimar a economia, o 

então presidente Michel Temer (MDB) 

editou medida provisória que liberou R$ 

44 bilhões das contas inativas do fundo 

ao longo de 2017. 

 

Mais recursos: 
 
Em 2019, o governo Bolsonaro expandiu 

a medida e autorizou o saque imediato 

também de recursos de contas ativas, o 

que injetou R$ 27,9 bilhões na economia 

entre o fim daquele ano e março de 

2020. O saque era limitado a R$ 500 em 

cada conta ativa ou inativa, mas quem 

detinha saldo de até um salário mínimo 

da época pôde sacar um limite de R$ 

998. 

 

Saque-aniversário: 
 
Mesmo com a resistência do setor da 

construção civil, o governo criou o 

saque-aniversário do FGTS, que desde 

então permite aos cotistas a retirada de 

um valor todos os anos no mês de 

nascimento. O saque anual é 

proporcional ao saldo das contas – com 

limites de 50% (para saldos pequenos) a 

5% (para saldos acima de R$ 20 mil) – 

justamente para evitar um esvaziamento 

do fundo.  

 

Adesão:  
 
Entre abril de 2020 e dezembro de 2021, 

quase 18 milhões de trabalhadores 

aderiram ao saque-aniversário e 

resgataram R$ 21,1 bilhões.  

 

Crédito: 
 
Os trabalhadores que optaram pela 

modalidade também passaram a contar 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,guedes-diz-que-governo-pode-liberar-saques-do-fgts-para-pagamento-de-dividas,70003987535
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,guedes-diz-que-governo-pode-liberar-saques-do-fgts-para-pagamento-de-dividas,70003987535
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,guedes-diz-que-governo-pode-liberar-saques-do-fgts-para-pagamento-de-dividas,70003987535
https://tudo-sobre.estadao.com.br/BTG%20Pactual%5B
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Michel%20Temer
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Michel%20Temer
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Jair%20Bolsonaro
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com produtos financeiros oferecidos 

pelos bancos, em linhas com juros 

baixos que já poderiam ser usadas para 

o pagamento de dívidas. Na CEF, é 

possível antecipar até três saques anuais 

no consignado do FGTS. 

/COLABOROU ANDRÉ BORGES, 

DE BRASÍLIA 

 

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

ias/geral,fgts-pib-consumo-

endividamento-governo-

carnaval,70003989084  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fgts-pib-consumo-endividamento-governo-carnaval,70003989084
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fgts-pib-consumo-endividamento-governo-carnaval,70003989084
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fgts-pib-consumo-endividamento-governo-carnaval,70003989084
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fgts-pib-consumo-endividamento-governo-carnaval,70003989084
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Economia 

Ambev: lucro líquido vai a R$ 
3,7 bilhões no quarto 
trimestre, queda anual de 
45,6% 
 
Receita líquida totalizou R$ 22,010 
bilhões nos últimos três meses de 2021, 
alta de 18,6% 

 

Beth Moreira, O Estado de 

S.Paulo 

24 de fevereiro de 2022 | 09h00 

 
A Ambev registrou lucro líquido de R$ 

3,747 bilhões no quarto trimestre de 

2021, o que representa uma queda de 

45,6% ante o reportado em igual 

trimestre do ano anterior. Já o lucro 

ajustado foi de R$ 3,885 bilhões, um 

recuo de 44,6% ante igual etapa de 

2020. 

 

A queda expressiva no resultado, 

segundo a empresa, deve-se à forte base 

de comparativo de 2020, quando os 

números foram beneficiados por 

créditos fiscais não recorrentes, explica 

a empresa em se release de resultados. 

 

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização) ajustado 

somou R$ 6,784 bilhões, uma queda de 

24,1% ante o apurado um ano antes. 

Essa linha do balanço, segundo a 

companhia, foi pressionada pelo 

impacto de câmbio, preços de 

commodities e, maiores despesas com 

vendas, gerais e administrativas 

(SG&A), que foram afetadas 

principalmente por maiores provisões 

para remuneração variável. 

 

A receita líquida totalizou R$ 22,010 

bilhões nos últimos três meses de 2021, 

um avanço de 18,6% ante o reportado no 

mesmo período do ano anterior. 

 

Ambev registrou lucro líquido de R$ 

3,747 bilhões no quarto trimestre de 

2021 Foto: Tasso Marcelo/Estadão 

 

A empresa destaca que a receita foi 

impulsionada pelo crescimento da 

receita líquida por hectolitro (ROL/hl) 

de 15,2% no quarto trimestre de 2021. A 

receita líquida cresceu em todos os 

mercados: Cerveja Brasil (+5,9%), NAB 

Brasil (+13,9%), América Latina Sul 

(LAS) +42,9%, América Central e Caribe 

(CAC) (+18,9% e Canada (+8,1%). 

 

A Ambev afirma, em seu resultado, que 

o ano de 2021 marcou mais uma etapa 

da jornada para transformação e que 

apesar da volatilidade trazida pela 

pandemia, manteve o momentum 

comercial construído no segundo 

semestre de 2020 e cumpriu suas 

principais ambições para o ano.  

  

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

ias/negocios,ambev-

lucro,70003989436  
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Economia 

Azul tem prejuízo de R$ 946 
milhões no 4º trimestre 
 
Prejuízo reverteu lucro de R$ 543,4 
milhões no mesmo período do ano 
anterior 

 
24.fev.2022 às 10h55 
SÃO PAULO | REUTERS 

 
A Azul registrou prejuízo líquido no 

quarto trimestre pressionado por 

despesas financeiras, embora o 

resultado operacional tenha superado as 

previsões de analistas. 

 

O prejuízo líquido da companhia foi de 

R$ 945,7 milhões no quarto trimestre, 

revertendo lucro de R$ 543,4 milhões no 

mesmo período do ano anterior. Em 

termos ajustados, o prejuízo líquido 

recuou 52,5% de outubro a dezembro 

sobre um ano antes, para R$ 436 

milhões. 

 

A expectativa média de analistas que 

acompanham a empresa era de prejuízo 

de R$ 397,8 milhões no período, 

segundo dados da Refinitiv. 

 

 
Avião da Azul se prepara para pousar no 

aeroporto Santos Dumont, no Rio de 

Janeiro - Sergio Moraes - 

21.mar.2021/Reuters 

 

O resultado operacional medido pelo 

lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) 

cresceu 432,5% frente ao quarto 

trimestre do ano anterior, para R$ 1,027 

bilhão, acima do consenso do mercado 

de R$ 763,5 milhões. 

 

A receita líquida somou R$ 3,73 bilhões 

no trimestre, avanço de 109,1% ante 

igual período de 2020, com elevação na 

receita de passageiros, impulsionada 

pela retirada de restrições relacionadas à 

pandemia, e de cargas. 

 

O setor aéreo vem enfrentando crises 

desde o início da pandemia. No começo 

deste ano, a variante ômicron do 

coronavírus impôs mais um obstáculo 

para as companhias aéreas, 

que cancelaram centenas de voos por 

afastamento de parte da tripulação, 

contaminada com Covid-19. 

 

A Azul está entre as empresas afetadas. 

Em parte de janeiro, ela manteve uma 

média de 10% dos seus voos impactados 

no dia, cerca de 90 voos. O Procon-SP 

chegou a notificar as companhias aéreas 

para que informassem o número de voos 

cancelados. 

 

Na época, para tentar minimizar o 

impacto, a Azul propôs proposta da 

empresa de reduzir o número de folgas 

de pilotos e comissários de bordo nos 

meses de fevereiro e março em troca de 

um vale-alimentação mensal de R$ 

463,21, o que foi rejeitado pelos 

funcionários. A situação da companhia 

aérea era a mais crítica: a empresa já 

trabalhava com 100% da sua 

capacidade. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/azul-quer-comprar-latam-airlines-diz-fundador.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/recuperacao-do-setor-aereo-nao-vira-em-2022-entenda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/recuperacao-do-setor-aereo-nao-vira-em-2022-entenda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/azul-e-latam-cancelam-mais-de-500-voos-por-conta-da-covid-19-confira-a-lista-da-latam.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/azul-propoe-reduzir-folgas-de-aeronautas-em-troca-de-vale-alimentacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/azul-propoe-reduzir-folgas-de-aeronautas-em-troca-de-vale-alimentacao.shtml
http://www.folha.com.br/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/azul-tem-prejuizo-de-r-
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Economia 

Inflação persistente e juros 
altos devem frear mercado de 
trabalho em 2022 
 
Economistas projetam taxa de 
desemprego próxima de 11% neste ano 

 

24.fev.2022 às 9h54 
Leonardo Vieceli 
RIO DE JANEIRO 
 
Em um cenário de inflação persistente e 

juros altos, a retomada do mercado de 

trabalho deve perder fôlego em 2022, 

dizem analistas. 

 

A expectativa é que a taxa de 

desemprego continue perto de 11% ao 

longo deste ano devido à projeção 

de baixo desempenho da economia 

brasileira. 

 

Pressão inflacionária e juros elevados 

dificultam a retomada do PIB (Produto 

Interno Bruto) e, consequentemente, a 

geração de empregos. Incertezas da 

corrida eleitoral também são 

consideradas ameaças para o mercado 

de trabalho em 2022. 

 

"Com a inflação persistente e os juros 

altos, o PIB tende a ficar próximo de 0% 

neste ano. O mercado de trabalho deve 

ter um comportamento semelhante, 

deve andar de lado", avalia o 

pesquisador Bruno Ottoni, da 

consultoria IDados. 

 
Expectativa é que a taxa de desemprego 

continue perto de 11% ao longo deste ano 

- Mathilde Missioneiro - 

30.set.2020/Folhapress 

 

No quarto trimestre de 2021, a taxa de 

desemprego foi estimada em 11,1%, 

apontam dados divulgados nesta quinta-

feira (24) pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística). 

 

O resultado significa recuo em relação 

ao terceiro trimestre do ano passado 

(12,6%) e a igual intervalo de 2020 

(14,2%). Já o número de desempregados 

caiu para 12 milhões entre outubro e 

dezembro. 

 

Por ora, a IDados projeta taxa de 

desocupação de 11,1% no trimestre até 

dezembro de 2022, mas esse número 

deve ser levemente revisado para baixo, 

segundo Ottoni. A LCA Consultores, por 

sua vez, estima 11%. 

 

"Em 2022, a evolução do mercado de 

trabalho vai depender muito mais do 

cenário econômico do que do sanitário. 

A questão é que o cenário econômico 

doméstico está deteriorado", analisa o 

economista Bruno Imaizumi, da LCA 

Consultores. 

 

"A gente vê riscos de todos os lados. 

Temos inflação ainda alta e juros 

elevados. Isso vai fazer com que o 

mercado de trabalho cresça de forma 

mais lenta", completa. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/leonardo-vieceli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inflacao-se-espalha-e-faz-brasileiro-rever-rotina-e-planos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inflacao-se-espalha-e-faz-brasileiro-rever-rotina-e-planos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/diplomados-que-trabalham-por-conta-propria-sao-recorde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/diplomados-que-trabalham-por-conta-propria-sao-recorde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/pib-do-brasil-deve-ficar-entre-estagnacao-e-recessao-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/pib-do-brasil-deve-ficar-entre-estagnacao-e-recessao-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/eleicao-dificulta-combate-a-inflacao-dizem-economistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/eleicao-dificulta-combate-a-inflacao-dizem-economistas.shtml
http://www.folha.com.br/
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O professor de economia Sergio Firpo, 

do Insper, vai na mesma linha. Segundo 

ele, a persistência da inflação, os juros 

mais altos e as incertezas eleitorais 

desafiam a geração de empregos e a 

melhora da renda do trabalho no Brasil 

neste ano. 

 

"O horizonte está atribulado. Juros mais 

altos dificultam a expansão do emprego. 

Há uma série de fatores que deve inibir 

o setor produtivo", comenta. 

 

Ao olhar para o longo prazo, Firpo 

sublinha que o país precisa buscar 

avanços na formação dos jovens para o 

mercado de trabalho, já que essa área 

foi atingida em cheio pela pandemia. 

 

"É necessário reduzir esse gap [atraso]", 

diz. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/inflacao-persistente-e-

juros-altos-devem-frear-mercado-de-

trabalho-em-2022.shtml  
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STF anula trânsito em julgado 
que impediu condenado de 
firmar ANPP 
 
24 de fevereiro de 2022, 9h39 
Por José Higídio 
 
O trânsito em julgado não pode obstar a 

efetividade do direito do réu 

reconhecido pelo órgão revisional 

ministerial. Assim, após a demora do 

Ministério Público Federal em revisar 

um pedido de acordo de não persecução 

penal (ANPP), a 2ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal anulou o trânsito em 

julgado de uma ação e suspendeu a 

execução da pena. 

 

Ministro Gilmar Mendes, relator do 

HCNelson Jr./SCO/STF 

 

Com a decisão, os autos do processo 

deverão retornar ao procurador da 

República responsável, para 

consideração do entendimento firmado 

pelo órgão de revisão do MP e análise 

dos demais requisitos de celebração do 

acordo. 

 

Um homem havia sido condenado a um 

ano e dois meses de prisão em regime 

aberto pela prática de falso testemunho. 

A pena foi substituída por duas medidas 

restritivas de direitos. 

 

Em fevereiro de 2020, após a sentença, 

mas antes do trânsito em julgado, a 

defesa do condenado solicitou um 

ANPP. Em maio, o pedido foi negado 

pelo procurador da causa. 

 

Em seguida, a defesa pediu a revisão 

ministerial. Os autos foram remetidos à 

Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF. Em junho, a câmara deferiu o 

pedido de ANPP, mas colocou como 

condição a ausência de trânsito em 

julgado. 

 

No entanto, ao final de maio, o caso já 

havia transitado em julgado. Ou seja, 

quando a Câmara de Revisão se 

manifestou a favor do ANPP, ele já não 

era mais possível. Após nova 

manifestação contrária do MP em 

primeiro grau, o ANPP foi negado. 

 

No STF, o relator, Gilmar 

Mendes, observou que a decisão do 

órgão de revisão do MP não foi 

implementada devido à demora na 

prestação jurisdicional. "Houvesse o 

procurador, junto ao juiz, oferecido o 

ANPP quando solicitado pelo paciente, 

não haveria ocorrido o trânsito em 

julgado", indicou o ministro. 

 

"Qual é o sentido da previsão de um 

reexame pela Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF sobre o não 

oferecimento do ANPP se, reformada a 

decisão, nao houver a sua 

implementação, em razão da demora do 

procedimento?", questionou Gilmar. 

Para ele, "não se pode aceitar que a 

demora inerente a todo procedimento de 

revisão resulte na sua total inutilidade". 

Seu voto foi acompanhado por 

unanimidade. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-24/stf-anula-transito-julgado-impediu-condenado-firmar-anpp#author
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"O entendimento do STF é que o direito 

já estava assegurado. É um precedente 

muito importante neste contexto de 

implementação de um modelo de justiça 

restaurativa no Brasil, o que resolve a 

questão para as partes e contribui 

sobremaneira para desafogar o 

Judiciário", destaca o advogado Acácio 

Marcel Marçal Sardá, do escritório 

Mosimann-Horn, que atuou no caso. 

 

HC 199.180 

 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

24/stf-anula-transito-julgado-impediu-

condenado-firmar-anpp   

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-24/stf-anula-transito-julgado-impediu-condenado-firmar-anpp
https://www.conjur.com.br/2022-fev-24/stf-anula-transito-julgado-impediu-condenado-firmar-anpp
https://www.conjur.com.br/2022-fev-24/stf-anula-transito-julgado-impediu-condenado-firmar-anpp


33 

 

 

Ação de ex-sócio para reaver 
pagamento de dívida 
trabalhista prescreve em 2 
anos 
 
24 de fevereiro de 2022, 8h56 
 
Considerando que o pedido de 

ressarcimento do valor de dívida 

trabalhista paga por terceiro interessado 

deve prescrever no mesmo prazo em que 

a ação trabalhista, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça definiu que 

o ex-sócio condenado a quitar débito 

dessa natureza tem dois anos para 

pleitear a reparação, conforme o artigo 

7º, inciso XXIX, da Constituição 

Federal. 

 

O colegiado deu provimento ao recurso 

especial em que dois sócios de um 

restaurante contestaram a obrigação de 

ressarcir um ex-sócio pelo pagamento de 

dívida trabalhista do estabelecimento. 

No recurso, os sócios defenderam que a 

pretensão indenizatória do ex-sócio 

estaria prescrita. 

 

Segundo os autos, o ex-sócio, após ter 

cedido suas cotas, pagou o débito 

trabalhista que lhe foi cobrado em razão 

da desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa, ocorrida em 

cumprimento de sentença movido por 

uma ex-empregada. Ele requereu em 

juízo que as duas pessoas que receberam 

suas cotas (cessionários) o 

indenizassem, pois seriam os 

responsáveis pela dívida e estariam 

obtendo enriquecimento sem causa 

(artigo 884 do Código Civil). 

 

Pagamento com sub-rogação 

 

Em primeiro grau, o juiz reconheceu a 

prescrição da ação (que seria trienal, 

conforme o artigo 206, parágrafo 3º, 

incisos IV e V, do CC), mas a segunda 

instância considerou aplicável o prazo 

prescricional geral de dez anos (artigo 

205 do CC). Afastando a prescrição, a 

corte local julgou procedente o pedido. 

 

Relator do recurso no STJ, o ministro 

Marco Aurélio Bellizze afirmou que os 

fatos descritos nos autos delimitaram 

que a pretensão do ex-sócio está fundada 

no artigo 346, III, do CC, o qual 

estabelece que o terceiro interessado, 

que paga a dívida pela qual era ou podia 

ser obrigado, realiza pagamento com 

sub-rogação — modalidade em que um 

terceiro paga o débito no lugar do 

devedor principal. 

 

A partir dessa delimitação, o magistrado 

explicou que todos os direitos do credor 

original — no caso, a ex-empregada — se 

transferem ao terceiro interessado que 

pagou a dívida, tornando-o novo credor 

(artigo 349 do CC).  

 

"Por se tratar de pagamento com sub-

rogação, tem incidência a regra do artigo 

349 do Código Civil, a qual estabelece 

que 'a sub-rogação transfere ao novo 

credor todos os direitos, ações, 

privilégios e garantias do primitivo, em 

relação à dívida, contra o devedor 

principal e os fiadores'", observou o 

ministro. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Prescrição bienal 

 

Na visão do relator, a consequência de o 

sub-rogatário (novo credor) adquirir 

todos os direitos, ações, privilégios e 

garantias do credor originário é que a 

prescrição da pretensão de 

ressarcimento passa a se reger pela 

natureza da obrigação originária — que 

era trabalhista, no caso em julgamento. 

 

"Em se tratando da mesma obrigação, 

portanto, não seria correto impor ao 

devedor originário prazos prescricionais 

diversos, como se cuidasse de 

pretensões advindas de vínculos 

obrigacionais distintos, do que 

efetivamente não se cuida", afirmou 

Bellizze. 

 

Baseado nesse raciocínio, o magistrado 

apontou que a ação ressarcitória por 

pagamento de débito trabalhista 

mediante sub-rogação deve observar o 

prazo de dois anos estabelecido no artigo 

7º, inciso XXIX, da Constituição, porém 

com início na data do pagamento sub-

rogado.  

 

Como o ajuizamento da demanda 

ocorreu quando já estava exaurido o 

prazo bienal, o ministro declarou 

prescrita a pretensão do ex-sócio. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.707.790 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

24/acao-reaver-divida-trabalhista-

prescreve-dois-anos-stj  
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TJ-SP aplica advertência a 
juíza por criar entraves para 
atender advogados 
 
24 de fevereiro de 2022, 11h14 
 
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

de São Paulo decidiu, por maioria de 

votos, aplicar a pena de advertência 

à juíza Daniela Bortoliero Ventrice, da 

3ª Vara da Família e Sucessões de 

Sorocaba, por criar entraves para 

atender advogados. 

 

TJ-SPTJ-SP aplica advertência a juíza por 

criar entraves para atender advogados 

 

O processo administrativo disciplinar 

foi instaurado em julho de 2021 após a 

Corregedoria-Geral de Justiça receber 

denúncias de que a magistrada não 

estaria recebendo advogados conforme 

determina a Lei Orgânica da 

Magistratura (Loman), e só atendia se 

comparecessem os patronos de todas as 

partes. 

 

Ao julgar o PAD parcialmente 

procedente, o relator, desembargador 

Costabile e Solimene, citou violações 

Aos artigos 35, I e IV (segunda parte) da 

Loman, em concurso com o artigo 7º, 

VIII do EOAB, e o Comunicado CG 

264/2020, que implantou o regime de 

teletrabalho no Judiciário paulista em 

razão da pandemia da Covid-19 e o 

atendimento virtual de advogados. 

 

"É dever do julgador administrar sua 

caixa de mensagens eletrônicas com a 

celeridade possível, especialmente 

quando o advogado justificadamente 

reclama atendimento pessoal ou, 

enquanto perdurarem os riscos da 

pandemia, virtual, circunstâncias estas 

que não admitem 

intermediários, mesmo funcionários 

subordinados à autoridade judiciária", 

afirmou. 

 

O relator também interpretou como 

"obstáculos" as mensagens genéricas 

enviadas pela magistrada para rejeitar o 

atendimento de advogados em diversas 

ações de família. Segundo ele, o contato 

com os patronos não colocaria em perigo 

o dever de imparcialidade só pelo fato de 

a audiência virtual não contar com a 

participação da parte contrária. 

 

Assim, Solimene votou pela aplicação da 

pena de advertência. Ficaram vencidos 

os desembargadores Poças Leitão e 

Felipe Ferreira, que votaram pela 

improcedência do PAD, e o 

desembargador Damião Cogan, que 

votou pela pena de censura. 

 

PAD 27.724/2021 

 
https://www.conjur.com.br/2022-fev-
24/tj-sp-aplica-pena-advertencia-juiza-
nao-atender-advogados  
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Confete na folhinha: 
Tribunais alteram expediente 
no Carnaval 
 
Maioria vai emendar a quarta-feira de 
Cinzas, ou tem horário diferenciado 
neste dia. Apenas o TJ/CE terá 
expediente normal durante período 
carnavalesco. 
 
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 

 
A pandemia e o cancelamento das festas 

de Carnaval não impediram a alteração 

do expediente nos tribunais brasileiros. 

A data é considerada feriado na maioria 

dos regimentos internos das Cortes. 

 

Com isso, grande parte dos tribunais 

não terá expediente na segunda-feira, 

28, e mantém o expediente suspenso na 

terça e quarta de cinzas. Outras Cortes 

têm horário especial no dia 2/3: só 

funcionam no período da tarde. 

 

Para facilitar a vida do migalheiro, 

reunimos nesta matéria os dias em que 

não haverá expediente nos tribunais. 

De qualquer forma, caso tenha prazos a 

cumprir, é prudente consultar o 

respectivo Tribunal, munir-se da 

portaria e verificar se houve qualquer 

alteração. 

 

Veja como ficam as atividades em cada 

tribunal: 

o 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360364/confete-na-folhinha-
tribunais-alteram-expediente-no-
carnaval  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/360364/confete-na-folhinha-tribunais-alteram-expediente-no-carnaval
https://www.migalhas.com.br/quentes/360364/confete-na-folhinha-tribunais-alteram-expediente-no-carnaval
https://www.migalhas.com.br/quentes/360364/confete-na-folhinha-tribunais-alteram-expediente-no-carnaval
https://www.migalhas.com.br/quentes/360364/confete-na-folhinha-tribunais-alteram-expediente-no-carnaval
https://www.migalhas.com.br/


37 

 

 

 

Aguarda sanção lei que 
autoriza SUS a ampliar uso de 
medicamentos 
 
O projeto permite ao SUS receitar e 
aplicar remédios com indicação de uso 
diferente da aprovada pela Anvisa se 
isso for recomendado pela Conitec. 
 
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

quarta-feira, 23 o projeto que permite 

ao SUS receitar e aplicar remédios com 

indicação de uso diferente da aprovada 

pela Anvisa se isso for recomendado 

pela Conitec - Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS. A 

proposta (PL 1613/21), de autoria do 

Senado Federal, será enviada à sanção 

presidencial. 

 

 
Câmara aprova projeto que autoriza 

SUS a aplicar remédios com indicação 

diferente da recomendada pela 

Anvisa.(Imagem: Paulo Sergio/Câmara 

dos Deputados) 

 

O texto-base do projeto foi aprovado 

pelos deputados em dezembro do ano 

passado. Na sessão de hoje, o Plenário 

da Câmara concluiu a votação após 

rejeitar todos os destaques 

apresentados pelos partidos na 

tentativa de retirar trechos do texto. 

De acordo com o projeto, devem ser 

demonstradas as evidências científicas 

sobre a eficácia, a efetividade e a 

segurança do medicamento para o novo 

uso, com padronização em protocolo 

estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

 

Fica liberado ainda o uso de 

medicamento ou produto 

recomendados pela comissão e 

comprados por meio de organismos 

multilaterais internacionais, como a 

Organização Panamericana de Saúde 

(Opas), para uso em programas de 

saúde pública do ministério e de suas 

entidades vinculadas. 

 

Competência técnica 

 

Em relação ao processo administrativo 

necessário para incorporar 

determinado medicamento ou 

procedimento pelo SUS, o projeto 

determina que a distribuição para a 

relatoria deverá ser aleatória e respeitar 

a especialização e a competência técnica 

requeridas para a análise da matéria, 

devendo ser dada publicidade dos atos 

processuais. 

 

Avaliação econômica 

 

Quanto à avaliação econômica da 

inclusão do medicamento ou 

procedimento no âmbito do SUS, que 

precisa ser comparativa com os 

benefícios e custos das tecnologias já 

incorporadas, o projeto determina que 

as metodologias empregadas deverão 

constar em regulamento e ser 

amplamente divulgadas, inclusive em 

relação aos indicadores e parâmetros de 

custo-efetividade utilizados em 

combinação com outros critérios. 

 

Pontos rejeitados 

 

https://www.migalhas.com.br/
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Nesta quarta-feira, foram rejeitados 

todos os destaques apresentados pelos 

partidos: 

 

- destaque do Podemos pretendia 

retirar do projeto a determinação de 

que metodologias de análise da 

vantagem econômica do medicamento 

constem de regulamento; 

 

- destaque do PT pretendia excluir a 

possibilidade de o SUS receitar e aplicar 

remédios com indicação de uso 

diferente da aprovada pela Anvisa, 

assim como de comprar de organismos 

multilaterais medicamento 

recomendado pela Conitec. 

 

Outros dois destaques do PT trataram 

em separado dessas duas autorizações: 

medicamentos com indicação diversa 

de uso e compra internacional de 

medicamentos. 

 

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

/360382/aguarda-sancao-lei-que-

autoriza-sus-a-ampliar-uso-de-

medicamentos  
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Justiça decreta fim da 
recuperação judicial do Grupo 
Abril 
 
Segundo a decisão, restou demonstrado 
que 99,4% dos créditos em reais; 
100,2% dos créditos em dólares norte-
americanos; e 100% dos créditos em 
euros já foram pagos. 
 
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 
 
Nesta semana, o juiz de Direito Paulo 

Furtado de Oliveira Filho, da 2ª vara de 

Falências e Recuperações Judiciais de 

SP, decretou o fim da recuperação 

judicial do Grupo Abril, deferida em 

agosto de 2018. 

 

 
Antiga sede da Editora Abril em 

SP.(Imagem: Divulgação) 

 

Segundo a decisão, restou demonstrado 

pela administradora judicial que 99,4% 

dos créditos em reais; 100,2% dos 

créditos em dólares norte-americanos; 

e 100% dos créditos em euros já foram 

pagos. 

 

O juiz também registrou que os 

credores seguem com os seus direitos 

preservados após o encerramento do 

processo, pois, em caso de 

descumprimento das obrigações 

previstas no plano de recuperação após 

a sentença de encerramento da 

recuperação judicial, os credores 

poderão ajuizar pedido falência ou de 

execução, nos termos do art. 62 da lei 

11.101/05. 

 

Por fim, o magistrado afirmou que a 

forma mais efetiva para que devedora e 

credores tenham suas pretensões 

respeitadas é a cooperação dos juízos 

cíveis e trabalhistas, perante os quais 

ainda tramitam ações contra as 

recuperandas, ajuizadas por credores 

sujeitos à recuperação, com créditos 

não liquidados. 

 

"A experiência demonstra, no entanto, 

que a multiplicidade de disputas nos 

diferentes juízos, com o risco de 

decisões com parâmetros diferentes, 

provoca não só o retardamento na 

satisfação dos credores e o risco da 

devedora ser constrangida a pagar 

mais do que deve, mas também 

desprestígio à própria função 

jurisdicional." 

 

 Processo: 1084733-

43.2018.8.26.0100 

 

Leia a decisão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360388/justica-decreta-fim-da-
recuperacao-judicial-do-grupo-abril  
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Duas histórias, duas vitórias e 
duas derrotas 
 
O PL do Veneno e a polarização do 
debate de políticas públicas nas redes 
 
RENARD ARON 
24/02/2022 05:38 
 
comentários 

Credito: Pixabay 

 

Pelo dobro de votos (301 a 150) a 

Câmara dos Deputados aprovou no 

último dia 8 de fevereiro o Projeto de 

Lei (PL) 6.299/02, o PL do Veneno 

para quem é contra o projeto e PL do 

Alimento mais Seguro para quem é a 

favor. O PL — que trata do registro, 

utilização e fiscalização dos agrotóxicos 

ou pesticidas (dependendo novamente 

se a pessoa é contra ou a favor do PL) — 

foi trending topic no Twitter, onde 

ampla maioria se posicionou contra o 

projeto de lei. A hashtag 

#NãoAoPacotedoVeneno bombou. Uma 

petição na change.org chegou perto das 

duas milhões de assinaturas. 

Celebridades de peso, como as chefs de 

cozinha Paola Carosella e Bela Gil, 

além do ator Bruno Gagliasso se 

posicionaram contra o PL nas redes 

sociais. Como explicar esta desconexão 

entre sociedade e Congresso? 

 

A nossa tendência é interpretar um 

grande número de tuítes, milhões de 

assinaturas, além de vídeos e posts 

compartilhados por celebridades como 

indicativo de um amplo apoio da 

sociedade a um tema. É por isso que uma 

estratégia de lobby que inclui 

ferramentas digitais para mobilizar a 

sociedade (“advocacy”) pode ser 

altamente eficaz. No entanto, num 

mundo cada vez mais polarizado, uma 

outra leitura também é possível: a de que 

as assinaturas, compartilhamentos e 

likes se restringem a um grupo. E aí o 

barulho nas redes sociais pode ter sido 

interpretado pelos deputados como 

limitado a um segmento da sociedade 

que não reflete o pensamento de suas 

bases. 

 

O vídeo mais compartilhado nas redes 

sociais conta um pouco dessa história. 

Nele, a chef de cozinha Paola Carosella 

fala diretamente ao espectador. Ela abre 

perguntando: “Se você fosse a um 

restaurante… e o garçom te perguntasse 

se você gostaria de seu prato com ou sem 

veneno… eu espero que você fale sem 

veneno”. A Paola responde a sua própria 

pergunta, eliminando o processo de 

descoberta do espectador e abrindo 

espaço para o “nós e eles”. E se por um 

lado o veneno no prato é uma tentativa 

de concretizar a ideia de agrotóxico 

como veneno, qualquer um poderia ter o 

seguinte diálogo: isso quer dizer que 

tenho comido veneno este tempo todo? 

E se tenho, e eu estou bem, que veneno é 

este que não mata? Concretizar uma 

ideia é importante, mas faltou a prova do 

dia a dia. Uma tentativa mais bem 

humorada e fácil de entender foi 

o vídeo com mais de 75 mil likes da 

Cami em seu perfil no Instagram 

@camilibrio em que joga inseticida 

numa maça e a oferece. 

 

https://www.jota.info/autor/renard-aron
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O “storytelling” das ONGs e dos ativistas 

contrários ao PL foi extremamente 

efetivo. O PL do Veneno virou sinônimo 

do PL 6.299/02. Além de enquadrarem 

o tema (veneno), os opositores ao PL 

pautaram o debate público (levando 

seus “talking points” às redes sociais). 

Eles argumentam que com o PL o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(Ibama) e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) perdem 

poder e autonomia no processo de 

aprovação dos agrotóxicos (veja figura 

abaixo), que a mudança na metodologia 

da avaliação de risco abre espaço para a 

aprovação de produtos cancerígenos e 

que o governo Bolsonaro aprovou 

número recorde de agrotóxicos nos 

últimos três anos. 

 

Campanha contra o PL do Veneno / 

Crédito: Divulgação 

 

Perguntei a representantes do setor o 

que pensavam sobre estes três pontos. A 

história deles começa com a lentidão da 

aprovação de registros na Anvisa, que 

demora em média de seis a oito anos, ao 

contrário do prazo médio em outros 

países, que é de dois anos. Para eles, a 

demora impede que novos produtos — 

melhores e menos tóxicos — sejam 

utilizados no Brasil. Argumentam 

também que a burocracia é excessiva 

com três processos distintos para a 

aprovação do mesmo registro (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente, Ministério 

da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, ou Mapa, e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) e que a 

nova lei passaria a unificar o processo, 

com prazo máximo de 2 anos. Quanto à 

redução do poder da Anvisa e do Ibama, 

argumentam que o Mapa não iria 

aprovar um registro caso, por exemplo, 

a Anvisa indeferisse um pedido. 

 

Quanto à metodologia de avaliação de 

risco, argumentam que a nova lei segue 

o modelo americano, mais adequado à 

realidade brasileira. A Agência de 

Proteção Ambiental (EPA) norte-

americana segue o princípio do risco 

irrazoável à saúde, em que avalia a 

toxicidade do princípio ativo e a 

probabilidade de exposição. Por outro 

lado, a Autoridade Europeia de 

Segurança Alimentar (EFSA) somente 

aprova pesticidas que 

comprovadamente não tenham efeitos 

nocivos imediatos ou retardados na 

saúde humana e animal, direta ou 

indiretamente, e que não ofereçam 

efeitos inaceitáveis ao meio ambiente. 

Isto é, enquanto o modelo europeu 

avalia o perigo inerente da substância, 

ou a capacidade de causar dano, o 

modelo americano avalia o risco, que 

depende da toxicidade e da exposição à 

substância. 

 

Por último, mencionaram que o número 

de aprovações de novas moléculas pelo 

atual governo é muito menor. Entre os 

243 produtos comerciais aprovados em 

2021, somente 10 eram moléculas novas. 

Os outros, afirmam, eram genéricos, isto 

é, moléculas que já haviam sido 

aprovadas. 

 

No final do dia, o que conta são os votos 

dos parlamentares. O agronegócio 

representa aproximadamente ⅓ do PIB 

https://www.jota.info/tudo-sobre/anvisa
https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/human-health-issues-related-pesticides
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Pesticides-ebook-180424.pdf
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brasileiro, emprega quase 1 a cada 3 

brasileiros e foi responsável por 43% das 

exportações brasileiras em 2021. Tem 

muita gente que vive do agro e para 

quem pesticidas significam alimento 

mais seguro, e o Congresso representa 

esta realidade. No mundo online, as 

ONGs e os ativistas ganharam de longe, 

inclusive pautando o debate no mundo 

off, mas na Câmara, o lobby no 

Congresso deu melhores resultados. 

 

RENARD ARON – Fundador da 

PolicyZone e autor do livro "Lobby 

Digital – Como o cidadão conectado 

influencia as decisões do governo e das 

empresas". 

 

https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/lobby-digital/duas-

historias-duas-vitorias-duas-derrotas-

24022022  
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Carf mantém 
responsabilidade solidária a 
consultor independente 
 
Para o fisco, prestador realizava as 
situações configuradoras da infração 
ainda que fosse formalmente 
independente 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
24/02/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: André Corrêa/Agência Senado 

 

Por seis votos a dois, a 3ª Turma da 

Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) manteve a responsabilidade 

solidária de um consultor financeiro 

independente que prestava serviços para 

uma empresa autuada por omissão de 

receitas, por considerar que o 

profissional teria poder de 

administrador ou gestor. 

 

A empresa Orted Óleos e Cereais Ltda. 

foi autuada por omissão de receitas para 

fins de IRPJ e CSLL, e os tributos foram 

lançados com multa qualificada de 150% 

pela prática de sonegação e fraude. Para 

a fiscalização, o consultor financeiro que 

prestava serviço para a empresa deveria 

responder como responsável solidário, 

conforme os artigos 124, I, e 135, III, do 

Código Tributário Nacional (CTN). 

 

Os dispositivos definem que “as pessoas 

que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal” têm 

responsabilidade e que os diretores, 

gerentes ou representantes de pessoas 

jurídicas de direito privado devem ser 

responsabilizados por eventual abuso de 

poder ou infração. 

 

Para o fisco, ainda que o prestador fosse 

formalmente independente, ele 

realizava as situações configuradoras da 

infração, conhecia a estrutura societária 

e participava das operações ilegais. 

 

Em sustentação oral, o advogado Marco 

Aurélio Veríssimo afirmou que o 

consultor financeiro é um mero 

prestador de serviço e não teria domínio 

sobre as decisões tomadas pelos 

controladores da empresa. 

 

Para o relator, conselheiro Rodrigo da 

Costa Pôssas, as provas juntadas 

demonstram a responsabilidade do 

consultor. O julgador afirmou que e-

mails trocados mostram que os 

membros da empresa não realizavam 

reuniões sem o consultor, o que 

indicaria sua influência e poder de 

administração, não se tratando apenas 

de um prestador de serviço. Seis 

conselheiros o acompanharam. 

 

A conselheira Tatiana Midori Migiyama 

abriu divergência. Para ela, o consultor 

financeiro é um mero prestador de 

serviço responsável pela obtenção de 

limite de créditos em instituições 

financeiras, e ter uma relação com a 

estrutura societária das empresas é 

razoável para sua atuação profissional. 

Inclusive essas informações eram 

transparentes para outras Instituições 

financeiras. A conselheira Erika Costa 

Camargos Autran a acompanhou. 

 

https://www.jota.info/autor/mariana-ribasjota-info
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A decisão também responsabilizou um 

administrador independente que 

prestava serviço para a empresa, por 

considerar que ele possuía poder de 

gerência. 

 

Os processos são os de número 

10825.722767/201538, 

10825.722770/201551 e 

10825.722772/201541. 

 

MARIANA RIBAS – Repórter em 

Brasília. Jornalista formada pela 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Antes, estagiou no 

JOTA e na Revista Aventuras na 

História. 

Email: mariana.ribas@jota.info 
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Breves aspectos sobre o 
parcelamento do passivo 
tributário na recuperação 
judicial 
 
Mudanças legislativas reduziram um 
dos maiores gargalos de empresas em 
RJ: os débitos tributários 
 
JULIA DE BAÉRE C. 
D’ALBUQUERQUE 
PAULA LÔBO NASLAVSKY P. 
LIMA 
ADRIANA CONRADO ZAMPONI 
24/02/2022 05:29 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Sem dúvidas que um dos maiores 

gargalos de empresas em dificuldades 

financeiras e que buscam o instituto da 

recuperação judicial são os seus débitos 

tributários. Isso porque o Fisco é 

geralmente um dos maiores credores de 

empresas em crise (mas viáveis) e o 

crédito de natureza tributária não está 

sujeito aos efeitos da recuperação 

judicial, nos termos do art. 187 do 

Código Tributário Nacional, o que 

afasta, em regra, a suspensão de 

execuções fiscais em curso, conforme o 

art. 6º, § 7º-B, da Lei de Recuperação 

Judicial e Falências. 

 

Inclusive, o art. 57 da mesma lei impõe 

que o devedor, após a aprovação do 

plano em assembleia de credores, ou 

após o decurso do prazo estipulado no 

art. 55 sem objeções ao plano, junte aos 

autos a certidão negativa de débito 

tributário sob pena de não homologação 

judicial de seu plano de recuperação. 

 

A exceção à regra é a possibilidade de 

parcelamento do passivo fiscal, 

conforme dita o art. 68, que prevê que as 

Fazendas Públicas e o INSS poderão 

deferir, nos termos da legislação 

específica, o parcelamento de seus 

créditos em sede de recuperação 

judicial, de acordo com as diretrizes do 

Código Tributário Nacional. 

 

A Lei n.º 13.043/2014 criou o 

parcelamento no âmbito federal 

prevendo o parcelamento dos débitos 

fiscais em 84 prestações mensais, 

condicionado à apresentação de 

garantia. Alguns estados e municípios 

também possuem leis específicas sobre o 

tema, com a concessão de prazos para 

pagamento dos débitos tributários, de 

modo a aliviar o fluxo de caixa da 

empresa recuperanda. 

 

No entanto, com a ausência de novas 

regras que permitissem o parcelamento 

da dívida fiscal mais alinhadas com a 

realidade das empresas que buscam a 

recuperação judicial e ancorado nos 

princípios da função social e preservação 

da empresa, o Judiciário passou a 

flexibilizar o parcelamento do crédito 

tributário para empresas em 

recuperação judicial, com o seguinte 

entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ): “O parcelamento 

tributário é direito da empresa em 

recuperação judicial que conduz a 

situação de regularidade fiscal, de modo 

que eventual descumprimento do que 

dispõe o art. 57 da LRF só pode ser 
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atribuído, ao menos imediatamente e 

por ora, à ausência de legislação 

específica que discipline o parcelamento 

em sede de recuperação judicial, não 

constituindo ônus do contribuinte, 

enquanto se fizer inerte o legislador, a 

apresentação de certidões de 

regularidade fiscal para que lhe seja 

concedida a recuperação”. 

 

Desse modo, seguindo a ratio 

decidendi do Superior Tribunal de 

Justiça de que a recuperação judicial é 

regida pelo princípio da preservação da 

empresa, todos os envolvidos no 

processo devem fazer concessões quanto 

ao recebimento dos seus créditos, o que 

exige do credor fazendário maior 

disponibilidade a essa modalidade de 

parcelamento. 

 

A Lei 14.112/2020 trouxe alguns 

avanços para o pagamento de débitos 

tributários para a empresa em 

recuperação judicial, já que antes de sua 

entrada em vigor, o Estado não concedia 

sequer redução dos encargos legais 

incidentes, diferentemente de outros 

programas de parcelamento especial, 

com condições de pagamento bem mais 

vantajosas, além de deságios vultuosos 

dos encargos legais para contribuintes 

inadimplentes. 

 

Com a nova Lei de Recuperação Judicial 

e Falências, o prazo de parcelamento de 

84 meses passou para 120 meses. Além 

disso, foi reduzido o valor inicial das 

prestações através de alterações na 

sistemática de cálculo e foi instituída 

nova modalidade de parcelamento que 

autoriza a inclusão de tributos passíveis 

de retenção na fonte e o Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) retido e 

não recolhido ao Tesouro Nacional. 

 

Ainda, foi reconhecida hipótese de 

excludente de tributação para as 

empresas em recuperação judicial. 

Explica-se. A Receita Federal entendia 

que a venda de ativos e a renegociação 

dos créditos importavam em um 

aumento patrimonial da devedora, e 

cobrava IRPJ, CSLL, PIS e Cofins da 

empresa recuperanda que alienava 

ativos e/ou renegociava deságio sobre o 

valor dos créditos de seus credores, 

enquanto o devedor entendia que tais 

atos não importavam em acréscimo 

patrimonial. 

 

Para encerrar tal discussão, o art. 6º-B 

da Lei 11.101/2005, alterado pela Lei 

14.112/2020, estabelece que não incide 

CSLL sobre a parcela do lucro líquido 

decorrente de ganho de capital 

resultante da alienação judicial de bens 

durante o processo recuperacional. 

 

Por sua vez, com relação à diminuição da 

dívida em decorrência dos deságios dos 

créditos sujeitos à recuperação judicial, 

o art. 50-A, também inova na Lei 

14.112/2020, ao dispor que a receita 

obtida pelo devedor não será computada 

na apuração da base de cálculo de PIS e 

Cofins (inciso I), bem como o ganho 

obtido não se sujeitará ao limite legal 

(Lei nº 8.981) para apuração do imposto 

sobre a renda e da CSLL (inciso II), 

podendo ainda o devedor deduzir as 

despesas correspondentes às obrigações 

assumidas no plano de recuperação 

judicial na determinação do lucro real e 

da base de cálculo da CSLL (inciso III). 

 

Também para estimular a liquidação dos 

débitos tributários, o art. 10-A 

possibilita a “liquidação de até 30% 

(trinta por cento) da dívida consolidada 

no parcelamento com a utilização de 

créditos decorrentes de prejuízo fiscal e 

de base de cálculo negativa da 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) ou com outros créditos 

próprios relativos aos tributos 
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administrados pela Secretaria Especial 

da Receita Federal do Brasil”. 

 

Outro divisor de águas para a transação 

tributária foi a Portaria PGFN /ME 

Nº 2.382, de 26 de fevereiro de 2021, 

que disciplina os instrumentos de 

negociação de débitos inscritos em 

dívida ativa da União e do FGTS de 

responsabilidade de contribuintes em 

processo de recuperação judicial. 

Importante ressaltar que, a partir do 

início das tratativas, as execuções fiscais 

propostas contra a empresa são 

suspensas. A lei só exige que haja 

garantia desse passivo. 

 

A nova dinâmica permite o 

escalonamento dos pagamentos para 

que o valor pago ao Fisco aumente 

gradativamente, o que torna exequível o 

acordo firmado e evita a judicialização. 

 

Por fim, e não menos importante, 

destaca-se a Instrução Normativa da 

Receita Federal nº 2.063, publicada 

no dia 31 de janeiro deste ano, que 

regulamenta a possibilidade de inserir, 

em um único parcelamento, débitos de 

diferentes espécies tributárias, além de 

extinguir o limite de R$ 5 milhões para 

parcelamento simplificado e permitir o 

reparcelamento da dívida diretamente 

no sistema e-CAC. 

 

Como é possível observar, as recentes 

alterações legislativas são benéficas, 

tanto ao devedor, pois viabilizam a 

verdadeira busca pela reestruturação da 

empresa, bem como ao Fisco, ao 

incentivarem que as empresas não 

acumulem mais dívidas tributárias e 

eternizem o seu pagamento por meio de 

ações judiciais, exigindo, ao menos, que 

demonstrem interesse em resolver o 

passivo tributário. 
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Brasil 

Privatização da Eletrobras 
fica mais perto de acontecer 
 
Minoritários dão aval para operação, 
que agora depende do TCU 
 
23/02/2022 05h02  Atualizado há 4 
horas 

 

 
Hidrelétrica de Itaipu: encontro ontem 

aprovou transferência da participação 

da Eletrobras na usina e do controle da 

Eletronuclear para uma nova estatal — 

Foto: Fotos Públicas 

 

Os acionistas da Eletrobras aprovaram 

ontem, em Assembleia Geral 

Extraordinária (AGE), os termos da 

privatização da companhia, segundo 

fontes. Com o aval, a estatal supera mais 

uma etapa dentro da corrida de 

obstáculos para que consiga viabilizar o 

processo de capitalização da empresa 

dentro do prazo esperado, no segundo 

trimestre. 

 

O Valor apurou que houve 

questionamentos por parte dos 

minoritários, na figura do ex-

conselheiro da estatal João Antônio Lian 

e da Associação dos Empregados da 

Eletrobras (AEEL), por meio de 

representante jurídico. A votação, 

digital, chegou a ser interrompida 

algumas vezes para que a administração 

da companhia preparasse os 

esclarecimentos para cada contestação. 

Ao fim, os itens foram todos votados 

com ampla margem de aceitação dos 

minoritários. A União se absteve, por 

determinação legal. 

 

Depois de mais de cinco horas de 

votação, os acionistas deram o aval para 

a desestatização da Eletrobras, em si. O 

item, o último da pauta do encontro, foi 

aprovado por detentores de 202,617 

milhões de ações ordinárias da 

companhia, enquanto acionistas 

representantes de 9.749 papéis foram 

contrários. As abstenções, nessa 

discussão, somaram 884,482 milhões de 

votos, encabeçadas pela União. Segundo 

fontes, por volta de 21h, a ata da 

assembleia estava sendo lavrada, para 

posterior publicação. Até o conclusão 

desta edição não havia comunicado 

oficial da empresa sobre o tema. 

 

A capitalização da Eletrobras vai se dar 

via aumento de capital. A estatal emitirá 

novas ações por meio de oferta primária 

e a União renunciará ao direito de 

subscrição. O objetivo é que a 

participação (direta e indireta) da União 

seja diluída dos atuais 72,33% do capital 

votante para 45% ou menos. Caso a 

oferta primária não seja suficiente para 

atingir o limite pretendido, haverá uma 

oferta secundária das ações ordinárias 

detidas pela União. 

 

A última grande pendência a ser 

superada antes do lançamento da oferta 

das ações da Eletrobras será o aval final 

do Tribunal de Contas da União (TCU), 

cujos ministros aprovaram, na semana 

passada, os estudos técnicos para a 

desestatização da empresa, mas que 

ainda vão se debruçar sobre a 
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modelagem da capitalização. A 

expectativa no governo é que esse 

processo seja concluído até o início de 

abril. 

 

A partir daí, caberá ao conselho de 

administração da estatal definir o 

melhor momento para a operação. Um 

dos itens da pauta aprovado na AGE, 

ontem, foi a autorização para que o 

conselho estabeleça detalhes como o 

cronograma, estrutura e preços da 

emissão das novas ações. O conselho 

será responsável ainda pela aprovação 

dos prospectos, formulários e 

documentos necessários à capitalização 

no Brasil e no exterior. Os acionistas 

autorizaram a realização da oferta não só 

das ações ordinárias da companhia, mas 

também dos American Depositary 

Receipts (ADRs), negociados em Nova 

York. 

 

Antes da AGE, a Associação dos 

Empregados de Furnas (Asef) tentou 

obter uma liminar na Justiça para 

suspender a assembleia. O pedido foi 

apresentado às 7h40 e antes do início da 

reunião, por volta das 14h, circulava nos 

bastidores a decisão judicial que 

inviabilizou o pedido. Na decisão, a juíza 

Flávia de Macedo Nolasco, da 9ª Vara 

Federal Cível da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, reconheceu a 

incompetência para processar e julgar a 

ação e determinou a remessa dos autos à 

11ª Vara Cível da Seção Judiciária do Rio 

de Janeiro, onde correm outros 

processos. Ao menos outras quatro 

frentes, encabeçadas por, dentre outros 

atores, deputados do PT e pela AEEL, 

tentaram suspender o encontro de 

ontem, por meio de contestações na 

Justiça e na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Nenhuma delas, 

contudo, prosperou. 

 

Ao todo, os acionistas deliberaram, na 

AGE, sobre 12 itens. Todos eles 

precisaram ser aprovados, sem exceção, 

para que os demais tivessem eficácia. 

 

O encontro começou com a aprovação da 

transferência do controle da 

Eletronuclear e da participação da 

Eletrobras em Itaipu para a Empresa 

Brasileira de Participações em Energia 

Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar). A 

nova estatal foi criada para manter o 

controle da União sobre esses dois 

ativos, que não poderão mais ser 

controlados pela Eletrobras depois que 

ela for privatizada. Pela Constituição, a 

União tem monopólio sobre a operação 

de usinas nucleares no país. O Tratado 

de Itaipu, celebrado entre Brasil e 

Paraguai para a construção da usina 

binacional, também prevê a participação 

estatal na hidrelétrica. 

 

Também foram aprovados os termos da 

“descotização” das usinas da Eletrobras 

e do uso dos recursos levantados com 

essa operação para o pagamento de R$ 

25 bilhões em outorga à União e mais R$ 

32,1 bilhões à Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE). A 

“descotização” contempla a assinatura 

de novos contratos de concessão para as 

hidrelétricas da empresa. Os ativos 

deixarão de vender energia sob o regime 

de cotas, com preços regulados e mais 

baixos, e poderão operar no mercado 

livre, a preços mais competitivos. A 

expectativa é que o aporte na CDE ajude 

a amortizar custos nas tarifas de energia 

para consumidores. 

 

Os acionistas aprovaram também a 

manutenção do pagamento das 

contribuições associativas da Eletrobras 

ao Centro de Pesquisas de Energia 

Elétrica (Cepel), pelo prazo de seis anos 

após a privatização, como previsto na 
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Lei 14.182/2021 - que autoriza a 

desestatização da empresa elétrica. 

 

Também foram aprovados pelos 

acionistas da Eletrobras a destinação de 

parte dos recursos levantados na 

capitalização para programas de 

revitalização dos recursos hídricos nas 

bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, 

assim como na área de influência dos 

reservatórios das hidrelétricas da 

subsidiária Furnas. Uma parcela dos 

recursos também será destinada à 

projetos para reduzir estruturalmente 

custos com geração de energia na 

Amazônia, além de melhorias na 

navegabilidade dos rios Madeira e 

Tocantins. 

 

A assembleia deu aval, ainda, para a 

reforma do estatuto social da Eletrobras. 

Dentre outros pontos, os ajustes visam a 

adequar o texto à atuação da companhia 

como empresa privada e incluem a 

criação da “golden share” (ação especial 

que dá poder de veto à União em 

algumas decisões). A ação de classe 

especial será subscrita pela União para 

sua propriedade exclusiva, com o 

objetivo de manter a Eletrobras como 

“corporation”, sem controle definido, 

após a privatização. A “golden share” 

dará poder de veto nas deliberações 

sociais que visarem modificar ou 

remover os novos dispositivos do 

estatuto que vetarão qualquer acionista 

ou grupo de acionistas de exercer votos 

em número superior a 10% do capital 

votante; e que vedarão a celebração de 

acordo de acionistas para exercício de 

direito de voto, exceto para a formação 

de blocos com menos de 10% do capital 

votante. 

 

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

2022/02/23/privatizacao-da-

eletrobras-fica-mais-perto-de-

acontecer.ghtml  
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Brasil 

Governo pode autorizar saque 
de R$ 30 bi do FGTS e cada 
trabalhador teria direito de 
até R$ 1.000 
 
A medida foi antecipada nesta terça-
feira pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes 
 
Por Lu Aiko Otta, Valor — Brasília 
23/02/2022 09h20  Atualizado há uma 
hora 
 

Marcello Casal Jr./ABr 

 

O governo pode autorizar saques de R$ 

30 bilhões do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), informou 

fonte ao Valor PRO, serviço de 

informações em tempo real do 

Valor. Cerca de 40 milhões de 

trabalhadores serão autorizados a sacar 

até R$ 1.000,00. 

 

A medida foi antecipada na terça-feira 

(22) pelo ministro da Economia, 

Paulo Guedes. Ele comentou que 

pessoas podem estar devendo no banco 

e credoras no fundo, e que a ideia é 

autorizá-las a sacar. 

 

“São fundos privados, são pessoas que 

têm recursos lá e estão passando 

dificuldades”, disse. “Às vezes, o cara 

está devendo dinheiro no banco e está 

credor no FGTS. Por que não pode sacar 

essa conta e liquidar a dívida dele do 

outro lado?”, disse ontem o ministro em 

evento do BTG Pactual. 

 

A possibilidade de novos saques no 

fundo preocupa o setor de construção 

civil, que utiliza os recursos. “Mais uma 

vez opta-se em usar o FGTS como 

complemento de renda ao invés de usa-

lo para gerar bem-estar social, empregos 

e renda”, criticou o presidente da 

Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), José Carlos Martins. 

 

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

2022/02/23/governo-pode-autorizar-

saque-de-r-30-bi-do-fgts-e-cada-

trabalhador-teria-direito-de-ate-r-

1000.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/23/governo-pode-autorizar-saque-de-r-30-bi-do-fgts-e-cada-trabalhador-teria-direito-de-ate-r-1000.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/23/governo-pode-autorizar-saque-de-r-30-bi-do-fgts-e-cada-trabalhador-teria-direito-de-ate-r-1000.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/23/governo-pode-autorizar-saque-de-r-30-bi-do-fgts-e-cada-trabalhador-teria-direito-de-ate-r-1000.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/23/governo-pode-autorizar-saque-de-r-30-bi-do-fgts-e-cada-trabalhador-teria-direito-de-ate-r-1000.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/23/governo-pode-autorizar-saque-de-r-30-bi-do-fgts-e-cada-trabalhador-teria-direito-de-ate-r-1000.ghtml
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Finanças 

Por que o dólar cai no Brasil 
mesmo com tensão nos 
mercados globais? 
 
Entenda os motivos da queda no 
momento em que seria natural cotação 
subir com busca do investidor por 
proteção em ativos considerados 
seguros, como a moeda americana 
 
Por Victor Rezende e Felipe Saturnino, 
Valor — São Paulo 
22/02/2022 21h44  Atualizado há 11 
horas 

 
O dólar fechou esta terça-feira 

em queda de 1,09%, a R$ 5,0511, no 

menor patamar desde 1º de julho de 

2021, apesar da tensão 

geopolítica crescente nos mercados 

globais com a escalada do conflito 

entre Rússia e Ucrânia. 

 

Em momentos de instabilidade, a 

tendência dos investidores é buscar 

proteção em ativos considerados 

seguros, como o dólar, levando à alta da 

moeda americana, o que não aconteceu 

no mercado local. 

 

A expressiva entrada de capital 

estrangeiro no Brasil, observada nas 

últimas semanas, explica o movimento 

de valorização do real em relação ao 

dólar. 

 

A atual diferença entre as taxas de juros 

no Brasil e no exterior é um dos motivos 

para esse maior fluxo de recursos para o 

país. Com a taxa básica de juros, a Selic, 

a 10,75% ao ano, ativos brasileiros de 

renda fixa ficam mais atraentes para o 

estrangeiro. 

Na renda variável, participantes de 

mercado observam que as ações 

domésticas estão baratas em relação aos 

pares internacionais, com múltiplos 

como preço/lucro abaixo da média 

histórica. Isso também ajuda a atrair 

recursos para o mercado local. De 

acordo com a B3, apenas no segmento 

de ações à vista, o total de aportes 

externos no mercado secundário da 

bolsa local já ultrapassa os R$ 55 bilhões 

em 2022. 

 

Para Lucas Tambellini, sócio da 

Sumauma Capital, no caso de uma 

escalada mais acentuada do conflito 

entre Rússia e Ucrânia, a aversão a 

ativos de risco deve predominar de 

modo mais amplo nos mercados globais. 

No entanto, o mercado doméstico pode 

continuar sustentado pela migração 

de recursos da Rússia para o 

Brasil. 

 

Assim, com o ingresso de recursos 

externos no Brasil, o dólar vem se 

afastado do pico de R$ 5,71 visto no 

início de janeiro. O movimento tem 

surpreendido profissionais do mercado 

e, mesmo com a forte valorização 

recente do real, gestoras mantêm uma 

visão relativamente otimista, com 

potencial para apreciação adicional da 

moeda brasileira. 

 

Na gestora AZ Quest, o viés é construtivo 

com a moeda local. “O movimento foi 

grande e bastante relevante, mas 

acreditamos que deve persistir”, diz 

Gustavo Menezes, gestor macro da casa. 

“O diferencial de juros sempre foi um 

determinante bem relevante na projeção 

de moedas”, diz. 

 

Embora mantenham um olhar favorável 

para o real no curto prazo, analistas 

falam em um ambiente mais adverso nos 

próximos meses, com a disputa eleitoral 

https://valor.globo.com/valor-data/moedas/
https://valor.globo.com/valor-data/bolsas/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/22/ibovespa-fecha-em-alta-de-104percent-aos-11289180-pontos.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/22/ibovespa-fecha-em-alta-de-104percent-aos-11289180-pontos.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/22/ibovespa-fecha-em-alta-de-104percent-aos-11289180-pontos.ghtml
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e o processo de alta de juros nos EUA. O 

Federal Reserve (Fed, o banco central 

americano) já sinalizou que vai começar 

a elevar as taxas por lá, o que reduzirá o 

diferencial que hoje ainda é significativo. 

 

Menezes observa que o Fed tem adotado 

um discurso mais duro, mas ainda não 

deu início à alta de juros, no momento 

em que a inflação americana tem se 

mostrado persistente. “O diferencial de 

juro real é que tem feito o mercado dar 

essa boa pernada, além da tese de 

reversão do fluxo, com o capital saindo 

das bolsas dos mercados desenvolvidos e 

voltando para emergentes”, afirma. 

 

No acumulado do ano, o dólar exibe 

queda de 9,39% contra o real, em 

movimento bem mais intenso que o 

observado em outros mercados 

emergentes. No mesmo período, a divisa 

americana recua 0,95% em relação ao 

peso mexicano; cede 5,45% na 

comparação com o rand sul-africano; 

tem queda de 3,34% ante o peso 

colombiano; e recuo de 6,9% contra o 

peso chileno. 

 

O banco francês Natixis, em relatório 

enviado a clientes nesta terça, passou a 

recomendar posições compradas em real 

— ou seja, que ganham com a apreciação 

da moeda brasileira — contra o peso 

colombiano. Na avaliação do 

economista-chefe para América Latina 

do Natixis, Benito Berber, a ação mais 

agressiva do Banco Central brasileiro, 

uma diminuição do prêmio de risco 

político nos ativos domésticos e a 

entrada de capital estrangeiro no 

mercado de ações devem apoiar uma 

valorização adicional do real. 

 

Apesar de também seguir com visão 

positiva sobre o real, a gestora ACE 

Capital reduziu o tamanho das posições 

compradas na moeda local. “Não 

achamos que se trate de uma valorização 

por causa da melhora dos fundamentos, 

porque a questão fiscal ainda desperta 

bastante incerteza. O fato é que está 

havendo fluxo de estrangeiros e não há 

sinais de interrupção ou reversão no 

curtíssimo prazo”, diz Daniel Tatsumi, 

gestor de moedas da casa. 

 

 
— Foto: AP Photo/Mark Lennihan, File 

  
 

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/02/22/por-que-o-dolar-cai-
no-brasil-mesmo-com-tensao-nos-
mercados-globais.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/22/por-que-o-dolar-cai-no-brasil-mesmo-com-tensao-nos-mercados-globais.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/22/por-que-o-dolar-cai-no-brasil-mesmo-com-tensao-nos-mercados-globais.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/22/por-que-o-dolar-cai-no-brasil-mesmo-com-tensao-nos-mercados-globais.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/22/por-que-o-dolar-cai-no-brasil-mesmo-com-tensao-nos-mercados-globais.ghtml
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Empresas 

Agenda do dia: Balanços da 
Petrobras, Gerdau, Grupo Pão 
de Açúcar, TIM e Ultrapar, 
IPCA-15 e aprovação da 
privatização da Eletrobras 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta quarta-feira 
 
Por Valor — São Paulo 
23/02/2022 08h45  Atualizado há uma 
hora 

 
Petrobras 

 

A Petrobras divulga, após o fechamento 

do pregão, os resultados do quarto 

trimestre e o consolidado de 

2021. Segundo analistas, mesmo com 

a queda da produção de óleo e gás, a 

companhia pode reportar um lucro 

anual recorde. Até então, o melhor 

resultado anual já registrado ocorreu em 

2019, quando a estatal fechou o ano com 

lucro de R$ 40,13 bilhões. O conselho da 

Petrobras aprovou a venda de 100% da 

participação no Polo Norte Capixaba, no 

Espírito Santo, por até US$ 544 milhões, 

para uma subsidiária da Seacrest 

Exploração e Produção de Petróleo. 

 

 
— Foto: Reprodução/Facebook 

Petrobras 

 

Eletrobras 

Os acionistas da Eletrobras aprovaram 

em assembleia geral extraordinária os 

termos da privatização da companhia. 

Com o aval, a empresa supera mais uma 

etapa dentro da corrida de obstáculos 

para viabilizar seu processo de 

capitalização no segundo trimestre, 

como desejado pela empresa e pelo 

governo federal. 

 

Balanços 

 

Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Barclays, 

Danone, Iberdrola — controladora da 

Neoenergia —, Rio Tinto, Stellantis e 

Tupperware divulgam os resultados do 

quarto trimestre de 2021 antes da 

abertura do pregão. Após o fechamento, 

saem os balanços do Grupo Pão de 

Açúcar, TIM, Minerva Foods, Ultrapar, 

Fras-le, Isa Cteep, Odontoprev, Simpar, 

SulAmérica, São Carlos e eBay. 

 

 
Loja do Grupo Pão de Açúcar — Foto: 

Divulgação/Ricardo Valarini 

 

Telefônica 

 

A Telefônica registrou lucro de R$ 2,63 

bilhões no quarto trimestre, mais que o 

dobro do apurado no mesmo período de 

2020. A receita cresceu 2,8% na base 

anual, para R$ 11,5 bilhões. Em 2021, o 

lucro somou R$ 6,23 bilhões, avanço de 

30,6%, enquanto a receita atingiu R$ 44 

bilhões, alta de 2,1% ante 2020. 

A teleconferência está prevista para 

as 11h. O conselho da companhia 

aprovou a abertura de um programa de 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/21/petrobras-pode-trazer-lucro-recorde-puxado-pelo-preco-do-barril.ghtml
https://ri.telefonica.com.br/
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recompra de até pouco mais de 42,3 

milhões de ações ordinárias emitidas 

pela companhia, com duração prevista 

de 12 meses. A Telefônica ainda 

anunciou o pagamento bruto de R$ 6,26 

bilhões em proventos, o equivalente a 

R$ 3,7304 por ação, no segundo 

semestre. Em dividendos, serão 

distribuídos R$ 3,53 bilhões em 18 de 

outubro. E em 19 de julho, a Telefônica 

pagará o total de R$ 2,73 bilhões de 

juros sobre o capital próprio (JCP). 

 

BRF 

 

A BRF teve lucro líquido de R$ 932 

milhões no quarto trimestre, alta de 

3,3% na base anual. A receita líquida 

somou R$ 13,7 bilhões, 19,6% acima do 

reportado no mesmo período de 2020. 

No acumulado do ano, a companhia teve 

lucro de R$ 437 milhões, queda de 

68,5% ante o ano anterior, diante a alta 

dos custos no setor. Já a receita avançou 

22,5%, para R$ 48,3 bilhões. Às 10h, 

começa a teleconferência. 

 

Localiza 

 

A Localiza registrou lucro líquido de R$ 

442 milhões no quarto trimestre, alta de 

10% na base anual, enquanto a receita 

recuou 8,3%, para R$ 2,64 bilhões. No 

período, a locadora de veículos reduziu 

em 51,2% o volume de venda de 

seminovos. No ano, a companhia teve 

lucro líquido recorde, de R$ 2 bilhões, 

avançou de 95% ante 2020. A 

companhia faz teleconferência de 

resultados às 12h. 

 
— Foto: Edilson Dantas/Agência O 

Globo 

 

Raia Drogasil 

 

A Raia Drogasil reportou lucro líquido 

R$ 187 milhões no quarto trimestre, 

recuo de 5,7% no comparativo anual. A 

receita cresceu 16,5% na base anual, 

para R$ 6,47 bilhões. No acumulado do 

ano, o lucro da companhia somou R$ 

788,2 milhões, alta de 31%, enquanto o 

faturamento cresceu 20,2%, para R$ 

25,6 bilhões. Às 10h, tem 

a teleconferência da companhia. 

 

Eternit 

 

A Eternit, em recuperação judicial, 

registrou lucro líquido de R$ 53,3 

milhões no quarto trimestre, queda de 

55,9% na base anual. A receita líquida 

avançou 26,2%, para R$ 289,5 milhões. 

No acumulado do ano, o lucro somou R$ 

269,4 milhões, alta de 69,7%, enquanto 

a receita da Eternit cresceu 64,3%, para 

R$ 1,12 bilhão. 

A teleconferência começa às 15h. 

 

Nubank 

 

No primeiro balanço desde que abriu o 

capital, o Nubank registrou lucro líquido 

ajustado de US$ 3,2 milhões no quarto 

trimestre, queda de 79,7% na base anual. 

A receita somou US$ 635,9 milhões, 

salto de 213,8% no comparativo anual. A 

https://ri.brf-global.com/
https://ri.localiza.com/
https://ri.rd.com.br/Default.aspx
https://ri.eternit.com.br/
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fintech fechou 2021 com 53,9 milhões de 

clientes, avanço de 61,8% ante 2020. 

 

Alpargatas 

 

A Alpargatas fixou preço de R$ 26,30 

para ação preferencial da oferta 

subsequente. O desconto é de 2,3% 

sobre o preço de tela. A operação, 

inteiramente primária, é destinada a 

pagar a aquisição de participação na 

calçadista Rothy’s. 

 

Braskem 

 

A Braskem adquiriu participação 

acionária minoritária nas sociedades das 

geradoras de energia eólica Ventos de 

Santa Amélia e Ventos de Santo 

Abelardo, controladas pelo fundo de 

investimentos Salus do grupo Casa dos 

Ventos. 

 

Banco Modal 

 

O Banco Modal fechou o quatro 

trimestre com lucro líquido ajustado de 

R$ 46 milhões, salto de 223% na base 

anual. No consolidado do ano, o 

resultado chegou a R$ 164,8 milhões. Os 

ativos sob custódia praticamente 

dobraram, a R$ 34,3 bilhões, com 

impulso do varejo. A companhia 

comenta os resultados às 11h. 

 

Unifique 

 

O conselho de administração da 

Unifique aprovou o encerramento do 

programa de ações aprovado em 

novembro. Segundo a companhia, foram 

adquiridas 6 milhões de ações, o 

máximo estabelecido no programa. 

 

Mercado Livre 

 

O Mercado Livre registrou prejuízo de 

US$ 46,1 milhões no quarto trimestre, 

queda de 9% ante o prejuízo do mesmo 

período de 2020. A receita somou US$ 

2,13 bilhões, alta de 61,5%, enquanto no 

Brasil, o faturamento cresceu 56,4% 

entre outubro e dezembro, para US$ 1,13 

bilhão. 

 

 
Centro de distribuicao do Mercado 

Livre. — Foto: Silvia Costanti / Valor 

 

Mosaic 

 

A Mosaic, empresa de fertilizantes 

americana, reportou no quarto trimestre 

lucro líquido de US$ 664,8 milhões, 

queda de 19,7% na base anual. A receita 

líquida somou US$ 3,84 bilhões, avanço 

de 56,3% na mesma base de 

comparação. Em 2021, a companhia viu 

o lucro mais que dobrar, para US$ 1,63 

bilhão, enquanto a receita cresceu 

42,3%, para US$ 12,4 bilhões. 

 

Cade 

 

O Tribunal do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade) julga, às 

10h, embargos de declaração do 

processo de fusão entre Localiza e 

Unidas. Além de julgar a combinação de 

negócios entre a Sony Music e a Som 

Livre. 

 

BTG CEO Conference 

 

O presidente da Infracommerce, Kai 

Philipp Schoppen, e o presidente da 

Locaweb, Fernando Cirne, participam 

de painel sobre soluções para o comércio 

https://ri.modal.com.br/
https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/pauta-da-sessao-de-julgamento-da-proxima-quarta-feira-23-02-e-publicada-confira
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eletrônico no “BTG CEO 

Conference”, às 11h. Às 15h, o diretor 

de soluções e cibersegurança da Huawei 

América Latina, Marcelo Motta, fala 

sobre a ascensão do 5G. Às 17h, o 

presidente da República, Jair Bolsonaro, 

participa do encerramento do evento. 

 

Natura 

 

O diretor de assuntos corporativos da 

Natura&Co, Marcelo Behar, participa 

de evento virtual, em espanhol, às 

14h, de Brasília. 

 

Vamos 

 

Às 18h, o presidente da Vamos, Gustavo 

Couto, participa de live para comentar 

os resultados da empresa no quarto 

trimestre. 

 

Banco do Brasil 

 

A gerente geral de relações com 

investidores do Banco do Brasil, Janaína 

Storti, participa de live, às 19h, para 

comentar os resultados do quarto 

trimestre de 2021. 

 

FGV divulga IPC-S da terceira 

quadrissemana de fevereiro 

 

O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

divulga, às 8h, o Índice de Preços ao 

Consumidor – Semanal (IPC-S) da 

terceira quadrissemana de fevereiro. O 

IPC-S da segunda quadrissemana de 

fevereiro de 2022 variou 0,40% e 

acumula alta de 9,42% nos últimos 12 

meses. Nesta apuração, quatro das oito 

classes de despesa componentes do 

índice registraram decréscimo em suas 

taxas de variação. A maior contribuição 

para o resultado do IPC-S partiu do 

grupo Educação, Leitura e Recreação 

cuja taxa de variação passou de 1,22%, 

na primeira quadrissemana de fevereiro 

de 2022 para 0,15% na segunda 

quadrissemana de fevereiro de 2022. 

Também registraram decréscimo em 

suas taxas de variação os grupos: 

Habitação (0,18% para 0,07%), 

Comunicação (0,76% para 0,51%) e 

Vestuário (0,62% para 0,54%). Em 

contrapartida, os grupos Transportes 

(0,15% para 0,34%), Saúde e Cuidados 

Pessoais (0,02% para 0,07%) e Despesas 

Diversas (0,22% para 0,23%) 

apresentaram avanço em suas taxas de 

variação. 

 

FGV informa INCC-M de fevereiro 

 

O Índice Nacional de Custo da 

Construção–M (INCC-M) subiu 0,48% 

em fevereiro, desacelerando em relação 

ao mês anterior, quando registrou alta 

de 0,64%. Com o resultado, o indicador 

acumula elevação de 1,12% em 2022 e 

13,04% em 12 meses, segundo o 

Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre). 

 

FGV comunica Sondagem da 

Construção de fevereiro 

 

O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

comunica, às 8h, a Sondagem 

Conjuntural do Setor da Construção de 

fevereiro. O Índice de Confiança da 

Construção (ICST) caiu 3,9 pontos em 

janeiro, para 92,8 pontos. Em médias 

móveis trimestrais, o índice recuou 1,1 

ponto. O Índice de Situação Atual (ISA-

CST) caiu 2,1 pontos, para 90,7 pontos. 

O Índice de Expectativas (IE-CST) caiu 

5,8 pontos, para 95,0 pontos. O Nível de 

Utilização da Capacidade (Nuci) da 

Construção recuou 1,5 ponto percentual 

(p.p.), para 74,9%. 

 

IBGE publica IPCA-15 de fevereiro 

 

https://btg-pactual.ceoconference.live/
https://btg-pactual.ceoconference.live/
https://account.canapii.com/events/welcome-to-gail/register/ticket-9bd9dc63-3dc4-452c-8ecd-6c4a1ccd00bd/profile
https://www.youtube.com/watch?v=HFBEcQ9HqfQ
https://www.youtube.com/watch?v=i2x49cDCbvQ
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O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) publica, às 9h, o 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de 

fevereiro. O indicador funciona como 

prévia do IPCA, índice usado pelo 

governo como referência para o 

cumprimento da meta de inflação. A 

mediana das 37 projeções pesquisadas 

pelo Valor Data indica alta de 0,87% no 

IPCA de fevereiro, ante 0,58% em 

janeiro. As projeções vão de 0,77% a 

0,96%. No acumulado em 12 meses, o 

indicador deve acumular alta de 10,63%. 

O IPCA-15 foi de 0,58% em janeiro, 0,20 

ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 

dezembro (0,78%). Nos últimos 12 

meses, a variação do IPCA-15 foi de 

10,20%, abaixo dos 10,42% observados 

nos 12 meses imediatamente anteriores. 

Em janeiro de 2021, a taxa foi de 0,78%. 

 

BC comunica Nota do Setor 

Externo de janeiro 

 

O Banco Central comunica, às 9h30, a 

Nota à Imprensa do Setor Externo de 

janeiro. O Brasil registrou déficit em 

suas transações correntes de US$ 5,891 

bilhões em dezembro de 2021. A 

autoridade monetária estimava déficit 

de US$ 6,8 bilhões. No mesmo mês de 

2020, o saldo da conta corrente foi 

negativo em US$ 8,458 bilhões. No 

acumulado de 2021, a diferença entre o 

que o país gastou e o que recebeu nas 

transações internacionais relativas a 

comércio, rendas e transferências 

unilaterais alcançou saldo negativo de 

US$ 28,110 bilhões, o equivalente a 

1,75% do Produto Interno Bruto (PIB) 

estimado pela autoridade monetária. 

Em novembro, o déficit foi equivalente a 

1,91% do PIB. Para o ano, o BC projetava 

déficit em conta corrente de US$ 30 

bilhões, conforme divulgado pela 

autoridade monetária no último 

Relatório Trimestral de Inflação (RTI). 

Em dezembro, houve saída líquida de 

Investimento Direto no País (IDP), no 

valor de US$ 3,935 bilhões. A estimativa 

da autoridade monetária era de ingresso 

líquido de US$ 3 bilhões. Em dezembro 

do ano passado, por sua vez, o IDP tinha 

somado entrada de US$ 1,102 bilhão. No 

acumulado de 2021, o IDP somou US$ 

46,411 bilhões, ou 2,89% do Produto 

Interno Bruto (PIB), contra 3,21% do 

PIB vistos até novembro. 

 

Receita comunica arrecadação de 

janeiro 

 

A Receita Federal comunica, às 11h, o 

resultado da arrecadação de tributos 

federais e contribuições previdenciárias 

de janeiro. A arrecadação federal de 

impostos registrou alta real de 10,76% 

em dezembro do ano passado, na 

comparação com o mesmo mês de 2020, 

e chegou a R$ 193,902 bilhões. Com 

isso, o recolhimento no ano passado 

atingiu R$ 1,878 trilhão, elevação real de 

17,36% contra 2020. Considerando 

somente as receitas administradas pela 

Receita, houve elevação real de 9,82% 

no mês, somando R$ 188,996 bilhões. A 

alta nominal ficaria em 20,87%. No ano 

passado, as receitas administradas 

somaram R$ 1,792 trilhão, acréscimo 

real de 16,11% e nominal de 25,63% em 

relação a 2020. Já a receita própria de 

outros órgãos federais (onde estão os 

dados de royalties de petróleo, por 

exemplo) foi de R$ 4,906 bilhões no mês 

passado, aumento real de 65,34% na 

comparação com o mesmo mês de 2020. 

No ano, a receita própria de outros 

órgãos somou R$ 86,789 bilhões, o que 

corresponde a aumento real de 50,94% 

contra 2020. 

 

Tesouro divulga Relatório da 

Dívida Pública de janeiro 
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A Secretaria do Tesouro Nacional 

divulga, às 14h30, o Relatório Mensal da 

Dívida Pública Federal (DPF) de janeiro. 

A Dívida Pública Federal (DPF) subiu 

2,09% em termos nominais na 

passagem de novembro para dezembro 

do ano passado, somando R$ 5,613 

trilhões. Considerando os números do 

Plano Anual de Financiamento (PAF), a 

DFP ficou dentro dos limites, que variam 

entre R$ 5,5 trilhões e R$ 5,8 trilhões no 

ano. A Dívida Pública Mobiliária Federal 

Interna (DPMFi) registrou alta de 

2,22%, para R$ 5,348 trilhões em 

dezembro. Já a Dívida Federal Externa 

somou R$ 264,72 bilhões (US$ 47,77 

bilhões), o que representa baixa de 

0,59% na comparação com os números 

de novembro. 

 

BC informa fluxo cambial semanal 

 

O Banco Central (BC) informa, às 14h30, 

o fluxo cambial semanal. O fluxo 

cambial registrou uma entrada líquida 

de US$ 845 milhões na semana entre os 

dias 7 e 11 de fevereiro. A conta 

financeira registrou entrada de US$ 693 

milhões, enquanto a conta comercial 

ficou positiva em US$ 152 milhões. 

Dessa forma, o saldo do fluxo cambial 

em fevereiro até o último dia 11 é 

positivo em US$ 5,077 bilhões. A conta 

de capital responde por uma entrada de 

US$ 4,547 bilhões, enquanto a conta 

comercial teve entrada de 530 milhões. 

 

Vice-presidente do BCE profere 

discurso 

 

O vice-presidente do Banco Central 

Europeu (BCE), Luis de Guindos, 

profere discurso às 8h30 (de Brasília). 

 

MBA publica pedidos de hipotecas 

nos EUA na semana 

 

A associação de bancos hipotecários 

(MBA, na sigla em inglês) mostra, às 9h 

(de Brasília), o número de pedidos de 

hipotecas nos EUA na semana até 18 de 

fevereiro. Na semana anterior, houve 

queda de 5,4%. 

 

BC da Coreia do Sul decide sobre 

política monetária 

 

O Banco da Coreia (BoK, BC coreano) 

divulga às 22h (de Brasília) sua decisão 

de política monetária. A taxa de juros de 

referência está em 1,275% ao ano e a 

tendência é sua manutenção. 

 

Bolsonaro participa de 

conferência do BTG Pactual 

 

O presidente Jair Bolsonaro celebra, às 

11h, cerimônia alusiva ao Plano Nacional 

do Desporto (PND). Às 14h, despacha 

com Pedro Cesar Sousa, subchefe para 

Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral 

da Presidência, e, às 15h, com o ministro 

da Economia, Paulo Guedes. Às 15h30, 

faz o lançamento da Carteira de 

Identidade Nacional e, às 17h, participa 

do CEO Conference 2022, promovida 

pelo BTG Pactual, por videoconferência. 

 

Plenário do Senado vota projetos 

sobre preços de combustíveis 

 

Dois projetos em análise no Senado para 

estabilizar o preço dos combustíveis 

podem ser votados pelo Plenário do 

Senado, que se reúne às 16h. O texto do 

relator, senador Jean Paul Prates (PT-

RN), para o PL 1.472/2021 cria a Conta 

de Estabilização de Preços (CEP), a ser 

gerida pelo Poder Executivo. Já o PLP 

11/2020 estabelece cobrança 

monofásica (em uma única fase da 

cadeia de produção) para uma série de 

combustíveis e propõe que o imposto 

tenha uma alíquota única para cada 

produto em todo o país. 
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CCJ do Senado discute PEC da 

reforma tributária 

 

A Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) do Senado reúne-se às 10h e, entre 

os itens da pauta, está a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 110/2019, 

que altera o Sistema Tributário 

Nacional. Na pauta também o projeto de 

lei que muda as regras de registro, 

cadastro e porte de armas de fogo (PL 

3.723/2019). A matéria também regula o 

exercício das atividades de 

colecionadores, atiradores esportivos e 

caçadores (CACs). Se for aprovado pelo 

colegiado, o texto segue para o Plenário 

do Senado. 

 

Câmara vota projeto que legaliza 

bingos e cassinos 

 

A Câmara dos Deputados pode votar o 

projeto de lei que legaliza os jogos no 

Brasil, como cassinos, bingos e jogo do 

bicho (PL 442/91). A proposta também 

abre a possibilidade de Estados 

explorarem jogos lotéricos. A sessão do 

Plenário está marcada para as 13h55. 

 

Guedes reúne-se com Bolsonaro, 

governador do RJ e ministro 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

participa, às 11h, de coletiva de 

divulgação dos resultados da 

arrecadação do mês de janeiro. Às 12h, 

reúne-se com o secretário especial do 

Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago. 

Às 15h, terá reunião com o presidente da 

República, Jair Bolsonaro. Às 15h30, 

participa do lançamento da Carteira de 

Identidade Nacional. Às 17h, 

acompanha o presidente da República, 

Jair Bolsonaro, em evento do BTG 

Pactual, a CEO Conference 2022, por 

videoconferência. Às 18h, terá reunião 

com o governador do Rio de Janeiro, 

Cláudio Castro, sobre o regime de 

recuperação fiscal do Estado. Às 19h, 

terá reunião com o ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, e o 

presidente do BNDES, Gustavo 

Montezano, para tratar da Eletrobras. 

 

Campos se reúne com ministro do 

Meio Ambiente, secretária do ME e 

presidente do BNDES 

 

O presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, se reúne, às 13h, 

com o ministro do Meio Ambiente, 

Joaquim Leite; Daniella Consentino 

Marques, secretária especial de 

Produtividade e Competitividade do 

Ministério da Economia, e Gustavo 

Montezano, presidente do Banco 

Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), em São 

Paulo, para tratar de assuntos 

governamentais. A diretora Fernanda 

Guardado (Assuntos Internacionais e 

Gestão de Riscos Corporativos) também 

participa. Campos tem reunião por 

videoconferência, às 18h30, com 

Ricardo Liáo, presidente do Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf), para tratar de assuntos 

institucionais. 

 

Diretores do BC têm reuniões com 

executivos do Nubank e do 

Santander 

 

A diretora de Assuntos Internacionais e 

Gestão de Riscos Corporativos do Banco 

Central, Fernanda Guardado, participa, 

às 10h, de reunião por vídeo com 

representantes da Alphatree Capital, 

sobre conjuntura econômica. Os 

diretores Paulo Souza (Fiscalização) e 

Otavio Damaso (Regulação) têm 

videoconferência às 9h com Guilherme 

Lago, CFO; Bruno Magrani, diretor de 

relações institucionais; Marco Araújo, 

general counsel, e Rafael Wowk, gerente 
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de relações institucionais, do Nubank, 

sobre assuntos de supervisão. Às 12h, os 

diretores se reúnem, também por vídeo, 

com Ana Paula Teixeira de Sousa, VP de 

controles internos e gestão de riscos do 

Banco do Brasil, e às 18h30 com Antonio 

Montes, vice-presidente executivo de 

riscos; Renato Oliva, superintendente 

executivo de public policy, e Marcelo 

Golovaty, superintendente executivo de 

gestão integrada de riscos, do Banco 

Santander, sobre assuntos de 

fiscalização. O diretor Bruno Serra 

Fernandes (Política Monetária) tem 

videoconferência às 10h com Igor 

Velecico, economista-chefe; André 

Raduan, sócio; Emerson Codogno, 

sócio; Leandro Negrão, economista; 

Luiz Basqueira, gestor, e Juliana 

Benedeti, economista da Genoa Capital, 

para tratar sobre conjuntura econômica. 

Às 11h, ele tem reunião por vídeo com 

executivos trazidos pela Genial 

Investimentos, para apresentação de 

especialistas sobre o mercado de 

commodities. A diretora Carolina de 

Assis Barros (Administração) e o diretor 

Mauricio Moura (Relacionamento, 

Cidadania e Supervisão de Conduta) têm 

despachos internos. 

 

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

cia/2022/02/23/agenda-do-dia-

balancos-da-petrobras-gerdau-grupo-

pao-de-acucar-tim-e-ultrapar-ipca-15-

e-aprovacao-da-privatizacao-da-

eletrobras.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/23/agenda-do-dia-balancos-da-petrobras-gerdau-grupo-pao-de-acucar-tim-e-ultrapar-ipca-15-e-aprovacao-da-privatizacao-da-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/23/agenda-do-dia-balancos-da-petrobras-gerdau-grupo-pao-de-acucar-tim-e-ultrapar-ipca-15-e-aprovacao-da-privatizacao-da-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/23/agenda-do-dia-balancos-da-petrobras-gerdau-grupo-pao-de-acucar-tim-e-ultrapar-ipca-15-e-aprovacao-da-privatizacao-da-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/23/agenda-do-dia-balancos-da-petrobras-gerdau-grupo-pao-de-acucar-tim-e-ultrapar-ipca-15-e-aprovacao-da-privatizacao-da-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/23/agenda-do-dia-balancos-da-petrobras-gerdau-grupo-pao-de-acucar-tim-e-ultrapar-ipca-15-e-aprovacao-da-privatizacao-da-eletrobras.ghtml
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Legislação 

TST determina inclusão de 
prestador de serviço em 
processo sobre terceirização 
 
Decisão do Pleno foi tomada em 
repetitivo e deve ser seguida pela 
Justiça do Trabalho 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
23/02/2022 05h03  Atualizado há 26 
minutos 

 

 
Advogado Bruno Mafra: resultado foi o 

melhor possível para as empresas — 

Foto: Divulgação 

 

A partir de agora, ficará mais difícil para 

o trabalhador terceirizado obter 

vínculo de emprego 

em processo contra 

empresas tomadoras de serviço. O 

Pleno do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) deu uma guinada na sua 

jurisprudência e definiu que no processo 

deve constar como parte, além do 

tomador, o prestador de serviços. A 

decisão, em recurso repetitivo, deve 

ser seguida por toda a Justiça do 

Trabalho. 

 

O impacto, segundo ministros e 

advogados da área, deve ser 

significativo, uma vez que poderão ser 

anuladas decisões ou até mesmo 

processos ajuizados apenas contra o 

tomador de serviços. Além disso, 

acrescentam, a participação ativa do 

prestador deve tornar a batalha mais 

difícil para o trabalhador. 

 

O tema é um desdobramento da decisão 

do Supremo Tribunal Federal (STF) que 

permitiu, em 2018, a terceirização 

ampla e irrestrita. Depois do 

julgamento do STF, a discussão passou a 

não ser mais sobre a legalidade, mas 

sobre a possibilidade de fraude na 

relação de trabalho. Nesses 

processos, o empregado argumenta que 

seu real empregador não seria o 

prestador de serviço, que o contratou, 

mas o próprio tomador. 

 

Foram localizadas, desde 2014, 59, 9 mil 

ações que têm em seus documentos os 

termos “litisconsorte”, “terceirização”, 

“fraude”, “prestador de serviços” e 

“tomador de serviços”, segundo 

levantamento exclusivo feito pelo Data 

Lawyer ao Valor. Das ações que foram 

julgadas até agora, 29.161 (48, 6%) 

tiveram como resultado parcialmente 

procedente e 13.953 (23,25%) 

resultaram em acordo. 

 

A decisão do Pleno também deve barrar, 

segundo ministros e advogados, uma 

estratégia adotada pela defesa de 

trabalhadores, após a decisão do 
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Supremo. Era comum, o empregado 

renunciar, nos casos em que havia as 

duas empresas, a pretensão contra a 

prestadora após sentença favorável, por 

exemplo, pelo fato de o tomador em 

geral não recorrer da decisão - apenas o 

prestador. Se o recurso fosse analisado, 

o empregado teria a decisão reformada, 

porque a Justiça passaria a aplicar o que 

foi decidido pelo Supremo. Agora, essa 

renúncia tem efeito sobre todos os 

envolvidos. 

 

A decisão do Pleno do TST foi tomada 

por maioria. Foram 13 ministros 

entendendo pela necessária participação 

da prestadora de serviços nos processos. 

Eles também entenderam que essa 

decisão terá que ser unitária - deve valer 

para todas as partes. Já outros 11 

declararam ser facultativa a inclusão do 

prestador. Desses 11, sete ainda 

entenderam que não seria unitária, mas 

simples, ou seja, a decisão não afetaria 

quem não estivesse no processo. 

 

A maioria seguiu o voto do ministro 

Douglas Alencar Rodrigues. Ele abriu a 

divergência por entender que, sem a 

participação do prestador de serviços, o 

processo poderia ser considerado nulo, 

uma vez que nem todos os participantes 

da relação foram ouvidos. E como a 

relação era com a prestadora de serviços, 

acrescentou, ela poderia oferecer 

documentos e provas importantes para o 

processo. 

 

Haviam mais duas correntes teóricas. 

Uma delas, do relator, ministro Cláudio 

Mascarenhas Brandão, que defendia não 

existir regra no Direito do Trabalho que 

obrigue o empregado a entrar contra a 

prestadora de serviços, ou qualquer um 

que seja, no processo. Ou seja, ele pode 

entrar com a ação apenas contra o 

tomador. Mas quando houver decisão, 

tem que ser uniforme para os dois 

(prestador e tomador). Nesse caso, 

quem não estiver no processo pode 

ingressar depois, se assim quiser. 

 

Uma terceira via foi apresentada pelo 

ministro Augusto Cesar Carvalho. Para 

ele, cabe o autor da ação escolher contra 

quem quer litigar. Mas a parte que ficou 

fora do processo não poderia ingressar 

posteriormente, uma vez que a decisão 

não seria contra ela. 

 

O caso julgado envolve um funcionário 

que trabalhava no call center da Liqui 

Corp, prestadora de serviços para o Itaú 

Unibanco. Ele entrou com ação contra o 

banco alegando que ele era seu real 

empregador e pedia reconhecimento de 

vínculo, o que tinha sido admitido no 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de 

Pernambuco, sem a participação da 

prestadora no processo. A Liqui Corp 

então recorreu ao TST, que afetou o 

processo ao Pleno. 

 

Segundo o advogado que assessora a 

Liqui Corp no processo, Bruno Mafra, 

sócio trabalhista do Rueda & Rueda 

Advogados, o resultado foi o melhor 

possível para as empresas e deve ter “um 

impacto gigantesco” para as ações em 

curso e para as futuras. A solução, 

acrescenta, assegura os princípios 

constitucionais do contraditório e ampla 

defesa. “Não fazia sentido entrar com 

ação contra um potencial empregador e 

não chamar o real empregador para 

discutir”, diz. 

 

Agora, afirma Mafra, a Justiça do 

Trabalho terá que analisar cada caso, 

porque conforme foi decidido pelo Pleno 

deve haver a anulação de todos os atos 

posteriores ao pedido de ingresso da 

prestadora de serviço nesses processos. 

“Existem processos que terão que ser 

anulados desde sua origem. E como o 

prazo é de dois anos para o empregado 
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entrar com ação, pode ser que não dê 

tempo de entrar com outro pedido”, diz. 

 

O TST, ao ampliar os efeitos da renúncia, 

explica o advogado, também deve barrar 

a estratégia de trabalhadores de não 

incluir o prestador de serviços para não 

aplicar o que foi decidido pelo Supremo. 

 

Para o advogado que defendeu o 

trabalhador, João Fernando Amorim, do 

Amorim & Luna Advogados Associados, 

essa é uma mudança radical da 

jurisprudência, uma vez que o TST já 

tinha entendimento pacífico de que o 

trabalhador poderia escolher contra 

quem entrar com ação. 

 

Por nota, o Itaú Unibanco informa 

entender que a decisão do TST “é de 

grande importância para a manutenção 

da segurança jurídica das relações 

formadas pela terceirização dos serviços 

e para garantir que o resultado da ação 

produza efeitos tanto para a empresa 

empregadora quanto para a contratante 

do serviço, como já decidido pelo STF”. 

 

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

cia/2022/02/23/tst-determina-

inclusao-de-prestador-de-servico-em-

processo-sobre-terceirizacao.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Presidente do BC diz que 
diminuir imposto não ajuda a 
inflação 'estruturalmente' 
 
Campos Neto disse que decisões de 
diminuir os impostos podem ter efeito 
de queda no curto prazo, mas não no 
longo prazo 

 
Gabriel Shinohara 
22/02/2022 - 16:39 / Atualizado em 
22/02/2022 - 17:06 
 

O presidente do BC disse que essa 

decisão de cortar impostos está 

acontecendo no mundo todo e citou 

Colômbia, Índia e que houve uma 

discussão nos EUA Foto: Cristiano 

Mariz / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O presidente do Banco 

Central (BC), Roberto Campos Neto, 

afirmou nesta terça-feira que diminuir 

imposto, e consequentemente abrir mão 

de receita, não auxilia na queda 

estrutural da inflação. 

 

— Se você abaixa o imposto ou faz 

alguma coisa que abre mão de receita 

para obter um preço de produto mais 

baixo naquele momento, 

estruturalmente você não está ajudando 

a inflação. Você pode ter uma queda no 

curto prazo, mas na parte de expectativa 

de inflação isso vai se incorporar e esse 

elemento tende a prevalecer 

estruturalmente falando no médio e 

longo prazo — disse. 

 

A afirmação do presidente do BC 

acontece no mesmo dia em que o 

ministro da Economia, Paulo Guedes, 

reafirmou que o governo deve reduzir o 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) em 25%. Neste 

momento, há também uma discussão 

sobre a redução de impostos sobre 

combustíveis. 

 

Segundo o ministro, por conta do 

aumento de arrecadação registrado no 

ano passado, essa redução do imposto 

seria um bom aproveitamento de 

recursos e seria um movimento para 

reindustrialização do país. 

 

Em sua fala em um evento promovido 

por um grande banco, o presidente do 

BC disse que essa decisão de cortar 

impostos está acontecendo no mundo 

todo e citou Colômbia, Índia e que houve 

uma discussão nos EUA. 

 

 Campos Neto ressaltou que parte da 

razão da inflação alta foram os 

programas feitos durante a pandemia 

que expandiram os gastos em todo 

mundo. 

 

— Diante da persistência desse efeito 

inflacionário, é com alguma curiosidade 

que a gente vê que alguns países 

sugerem que para combater a inflação 

da persistência que foi em parte gerada 

por esse grande plano fiscal, que a 

solução é fazer mais fiscal 

 

E continuou: 

 

— Ou seja, vamos diminuir imposto, 

para baixar o preço e baixando o preço a 

gente resolve o problema. Lembrando 

que de fato parte da razão pela qual o 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/guedes-diz-ser-contra-aumento-servidores-neste-momento-1-25404715
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/guedes-diz-ser-contra-aumento-servidores-neste-momento-1-25404715
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/guedes-diz-ser-contra-aumento-servidores-neste-momento-1-25404715
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/a-pedido-do-governo-projeto-do-senado-vai-prever-reducao-de-impostos-sobre-diesel-gas-de-cozinha-25399124
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preço está onde está é o impacto dessas 

medidas que foram feitas — disse. 

 

Diminuição da inflação 
 
O presidente do BC disse esperar que a 

inflação ainda alta comece a acelerar sua 

queda entre abril e maio quando se olha 

o acumulado de 12 meses. 

 

Segundo o IBGE, a inflação de janeiro de 

2022 desacelerou em relação a 

dezembro, mas ainda se mantém nos 

dois dígitos. No acumulado de 12 meses, 

a alta é de 10,38%. 

 

Campos Neto ressaltou o peso da 

inflação de energia, que inclui energia 

elétrica e combustíveis, no caso 

brasileiro. Em uma comparação com 

outros países, como Rússia, Chile e 

Espanha, o presidente do BC destacou o 

"nunca antes visto" choque de energia e 

o peso desses valores para a inflação 

brasileira. 

 

— Se o Brasil tivesse a mesma inflação de 

energia da média dos países da 

amostragem, a gente nota que se a 

inflação de energia fosse a média, a 

inflação também teria sido a média — 

afirmou.  

 

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

esidente-do-bc-diz-que-diminuir-

imposto-nao-ajuda-inflacao-

estruturalmente-25405283  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Seca provoca perdas de R$ 70 
bilhões com redução da 
colheita de grãos 
 
Houve diminuição de 24 milhões de 
toneladas, aponta levantamento, que 
mostra perdas irreversíveis para os 
estados mais afetados: MS, PR, SC e RS 

 
Eliane Oliveira 
23/02/2022 - 05:30 / Atualizado em 
23/02/2022 - 10:26 
 

Mato Grosso deve ter produção de soja 

acima do esperado Foto: Agência O 

Globo 

 

BRASÍLIA — Um levantamento feito 

pela Confederação de Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA) aponta para 

perdas irreversíveis para os produtores 

dos quatro estados da federação mais 

afetados pela falta de chuvas no Centro-

Oeste e Sul do país: Mato Grosso do Sul, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul.  

 

Com a estiagem, a CNA calcula um 

prejuízo superior a R$ 70 bilhões, valor 

que deixará de se transformar em renda 

para os agricultores. O motivo é uma 

redução de cerca de 24 milhões de 

toneladas na colheita de produtos como 

soja, milho, arroz e feijão, em relação ao 

potencial projetado em dezembro 

passado.   

 

O milho deverá ter uma redução de 5,2 

milhões de toneladas em relação ao que 

se previa. Ou seja, havia um potencial de 

produção de 13, 3 milhões de toneladas, 

mas agora a expectativa é que a colheita 

fique em 8,2 milhões. 

 

 

O prejuízo para os agricultores será de 

R$ 8,2 milhões, que deixarão de ser 

vendidos tanto no mercado interno 

como em exportações. O Rio Grande do 

Sul é o estado mais prejudicado. 

 

No caso da soja, a situação é ainda mais 

grave. A estimava de safra na região, de 

57,5 milhões de toneladas, caiu para 

38,6 milhões, o que significa uma perda 

de 19 milhões de toneladas, com perdas 

financeiras projetadas em R$ 62 

bilhões.  O Paraná lidera a quebra na 

produção em 7,7 milhões de toneladas. 

 

A safra nacional só não será mais afetada 

porque alguns estados, como Goiás e 

Mato Grosso, terão produções acima do 

esperado. Mato Grosso, que tinha um 

potencial de 38,3 milhões de toneladas 

de soja, deve colher 38,9 milhões. Goiás, 

que tinha uma estimativa de 14,2 

milhões, subiu para 15 milhões. 

 

 

Prato tradicional do brasileiro, a dupla 

feijão com arroz também será atingida 

pela estiagem. A perda estimada para o 

feijão é de 125 mil toneladas, com 

prejuízo de R$ 610 milhões. O arroz terá 

uma produção 740 mil toneladas menor 

e os produtores terão uma renda menor 

em R$ 859 milhões. 

 

— Com esses números, a safra de grãos 

do Brasil não chegará a 300 milhões de 

toneladas como se esperava  — disse ao 
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GLOBO o coordenador de produção 

agrícola da CNA, Maciel Silva. 

 

Em dezembro, a Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) projetava uma 

safra de grãos de 291,1 milhões. Se 

confirmado, o volume seria superior ao 

da produção do ano passado em 38,3 

milhões de toneladas.  

 

Porém, este mês, um novo levantamento 

da estatal mostrou que a produção deve 

chegar a 268 milhões de toneladas. O 

total ainda seria 5% maior do que a safra 

anterior. 

 

Segundo Silva, ainda não dá para 

calcular o impacto da estiagem sobre a 

inflação de alimentos. Mas ele afirmou 

que serão afetados não apenas os preços 

dos grãos, como também de carnes suína 

e de frango, já que os produtos são 

usados como ração animal e, portanto, 

insumos. 

 

— Em março, teremos um quadro mais 

claro em função da evolução da 

conclusão da colheita e mensuração do 

impacto no rendimento de fato — disse.  

 

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/seca-provoca-perdas-de-70-
bilhoes-com-reducao-da-colheita-de-
graos-25405648   
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Combustíveis: imposto de 
exportação de petróleo será 
retirado de projeto no 
Senado, diz relator 
 
Tributo seria usado para abastecer um 
fundo de estabilização de preços da 
gasolina e do diesel, junto de 
dividendos da Petrobras e recursos de 
leilões arrecadados pelo governo 

 
Daniel Weterman, O Estado de S.Paulo 
22 de fevereiro de 2022 | 20h40 

 
BRASÍLIA - O relator do pacote 

do combustível no Senado, Jean 

Paul Prates (PT-RN), disse nesta 

terça-feira, 22, que vai abrir mão da 

criação de um imposto sobre 

a exportação de petróleo bruto. Em 

entrevista no Senado, o parlamentar 

afirmou que as duas propostas sobre o 

tema devem ser votadas nesta quarta-

feira, sem chance de adiamento. 

 

O imposto estava previsto em um dos 

projetos como fonte de arrecadação da 

conta de estabilização dos preços, mas 

foi criticado por líderes partidários e 

especialistas.  

 

A conta de estabilização está mantida no 

texto, e deve ser abastecida por recursos 

arrecadados pela União com os 

dividendos da Petrobras e leilões de 

petróleo. "Não está mais o imposto de 

exportação, não estará no parecer 

nenhuma alíquota", disse o relator. 

 

ICMS 

 

No projeto do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), o senador 

decidiu endurecer o texto para 

mudar o modelo de cobrança do 

imposto arrecadado pelos Estados, 

mas mantendo a autonomia para cada 

governador definir a alíquota.  

 

Jean Paul Prates (PT-RN), relator de um 

projeto sobre preços de combustíveis no 

Senado; 'Não estará no parecer 

nenhuma alíquota (de imposto de 

exportação)' Foto: Jefferson 

Rudy/Agência Senado 

 

Os governos estaduais "deverão" – e não 

mais "poderão" – usar a câmara de 

compensação do Conselho Nacional 

de Política Fazendária 

(Confaz) para definir uma alíquota 

uniforme do tributo. 

 

Além disso, o parecer estabelece que os 

Estados cobrem o ICMS com um valor 

percentual sobre o litro de combustível, 

e não mais sobre o preço final do 

produto. Se isso não acontecer, os 

governos estaduais deverão aplicar uma 

alíquota em cima do preço de referência 

com base em uma média móvel dos 

últimos cinco anos, de acordo com a 

proposta. 

 

"Vamos ter um mecanismo indutivo. 

Não posso impor isso, não estou 

obrigando a nada", disse o senador, para 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jean-paul-prates
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jean-paul-prates
https://tudo-sobre.estadao.com.br/imposto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/exportacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-avalia-alterar-projeto-dos-combustiveis-para-forcar-mudanca-do-icms-nos-estados,70003987431
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-avalia-alterar-projeto-dos-combustiveis-para-forcar-mudanca-do-icms-nos-estados,70003987431
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-avalia-alterar-projeto-dos-combustiveis-para-forcar-mudanca-do-icms-nos-estados,70003987431
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quem a regra acabará levando os 

Estados a adorem a cobrança por 

unidade e mais tarde discutir uma 

alíquota uniforme nacional. 

 

Em relação aos impostos federais, o 

relatório não inclui a sugestão 

do Ministério da 

Economia para reduzir PIS e 

Cofins sobre o diesel e o gás de 

cozinha. É uma estratégia política do 

Senado para forçar o governo a defender 

a própria proposta. 

 

De acordo com o senador, a base 

governista terá que apresentar um 

destaque para aprovar a medida no 

plenário. "Não há por que não aprovar, 

eu que não poderia propor porque o 

espírito da autoria do processo não era 

esse." 

 

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

ias/geral,combustiveis-relator-senado-

imposto-exportacao-

petroleo,70003987660  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,combustivel-relator-senado-tributos,70003986073
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,combustivel-relator-senado-tributos,70003986073
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas-de-cozinha
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas-de-cozinha
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,combustiveis-relator-senado-imposto-exportacao-petroleo,70003987660
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,combustiveis-relator-senado-imposto-exportacao-petroleo,70003987660
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,combustiveis-relator-senado-imposto-exportacao-petroleo,70003987660
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Economia 

IPCA-15, prévia da inflação, 
chega a 0,99% em fevereiro, 
acima das projeções do 
mercado 
 
Resultado é o maior para o mês desde 
2016; no acumulado em 12 meses, 
número chega a 10,76% 

 
Redação, O Estado de S.Paulo 
23 de fevereiro de 2022 | 09h17 
Atualizado 23 de fevereiro de 2022 | 
09h25 

 
O IPCA-15, prévia da inflação, 

registrou alta de 0,99% em fevereiro, 

após ter avançado 0,58% em janeiro, 

informou nesta quarta-feira, 23, 

o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). É a maior 

variação para um mês de fevereiro desde 

2016, quando ficou em 1,42%. 

 

O resultado ficou acima do teto das 

estimativas dos analistas do mercado 

financeiro consultados 

pelo Estadão/Broadcast, que 

esperavam uma alta de 0,53% a 0,96%, 

com mediana positiva de 0,87%. 

 

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 

1,58% e, em 12 meses, de 10,76%,  acima 

dos 10,20% registrados nos 12 meses 

imediatamente anteriores.  

Supermercado no Rio; IBGE divulgou o 

IPCA-15 de fevereiro Foto: Wilton 

Junior/Estadão - 21/10/2021 

 

O setor de maior impacto na alta dos 

preços foi o da Educação, responsável 

por 0,32 ponto percentual (p.p.), 

seguido por alimentação e bebidas (0,25 

p.p.) e transportes (0,19 p.p.). 

  

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

ias/geral,ipca15-previa-inflacao-

fevereiro,70003988056   

 
Retorne ao índice 
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Economia 

Investimento estrangeiro no 
Brasil cresce e soma US$ 4,7 
bi em janeiro, diz BC 
 
Fluxo é positivo depois de resultado 
negativo em dezembro de 2021 

 
23.fev.2022 às 10h19Atualizado: 
23.fev.2022 às 10h44 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
Os investimentos diretos de estrangeiros 

no Brasil somaram US$ 4,7 bilhões (R$ 

23,7 bilhões) em janeiro. Os dados 

foram divulgados pelo Banco 

Central nesta quarta-feira (23). 

 

O montante ficou acima da previsão do 

BC para o mês, que era de US$ 3,2 

bilhões (R$ 16,1 bilhões). Em 12 meses, 

o volume de investimentos desse tipo 

totalizou US$ 47,7 bilhões (R$ 238,8 

bilhões), equivalente a 2,94% do PIB 

(Produto Interno Bruto). 

 

O resultado de janeiro é 34,3% superior 

em relação ao mesmo mês do ano 

passado, quando houve US$ 3,5 bilhões 

(R$ 17,7 bilhões) em investimentos 

diretos de estrangeiros no país. O saldo 

líquido foi o maior registrado para 

janeiro desde 2018, quando chegou a 

US$ 8,3 bilhões (R$ 41,52 bilhões). 

 

 
Sede do Banco Central em Brasília 

- Pedro Ladeira - 26.out.2021/AFP 

 

O fluxo voltou a ser positivo depois de 

desinvestimentos em dezembro do ano 

passado, quando 

os investimentos diretos no país tinham 

registrado saldo negativo de US$ 3,935 

bilhões (R$ 19,9 bilhões). Isso significa 

que houve mais saída do que entrada de 

recursos. Na ocasião, o BC atribuiu o 

resultado negativo a um forte aumento 

das remessas de lucros para o exterior. 

 

Os investimentos diretos são realizados 

por empresas que preferem estabelecer 

um relacionamento de médio e longo 

prazo com um país, assim, são menos 

voláteis que os investimentos 

financeiros, como compra de ações ou de 

títulos públicos. 

 

No mês de janeiro, US$ 4,4 bilhões (R$ 

22,2 bilhões) foram aportados no Brasil 

por meio de participação no capital de 

empresas, quando a matriz estrangeira 

injeta recursos em troca de uma fatia do 

negócio local. Nesse caso, a 

remuneração para a companhia 

investidora se dá a partir da distribuição 

de lucros. 

 

Já os empréstimos intercompanhia 

registraram entrada líquida de US$ 307 

milhões (R$ 1,5 bilhão). Na modalidade, 

quando a matriz concede crédito a sua 

subsidiária brasileira, o retorno da 

empresa estrangeira é feito com 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nathalia-garcia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/investimento/
http://www.folha.com.br/
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pagamento de parcelas fixas em um 

prazo determinado, com juros. 

 

Para fevereiro, a estimativa do Banco 

Central é de entrada de US$ 10 bilhões 

(R$ 50 bilhões) de investimentos diretos 

de estrangeiros no país. Esse montante, 

se confirmado, representará o maior 

volume para o mês de fevereiro desde o 

início da série histórica, em 1995. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/investimento-estrangeiro-

no-brasil-cresce-e-soma-us-47-bi-em-

janeiro-diz-bc.shtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Nova versão de reforma 
tributária no Senado prevê 
regime especial para 
combustíveis 
 
Proposta estende transição do IBS para 
40 anos e garante receitas de estados e 
municípios 
 

23.fev.2022 às 10h55 
Fábio PupoRenato Machado 
BRASÍLIA 
 
A nova versão da reforma tributária em 

discussão no Senado estabelece um 

regime especial para o mercado de 

combustíveis. O texto prevê a cobrança 

de impostos por unidade de medida fixa 

(por litro, por exemplo) e alíquotas 

uniformes no país, além de trazer 

garantias para proteger receitas de 

estados e municípios por 20 anos. 

 

O relator da proposta, senador Roberto 

Rocha (PSDB-MA), afirma que o texto 

racionaliza o modelo de tributação do 

setor e ainda protege as finanças de 

governadores e prefeitos. Para ele, o 

modelo representa uma solução para o 

debate acerca da cobrança de ICMS 

(Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) sobre 

combustíveis. 

 

O regime diferenciado valerá para 

combustíveis e lubrificantes e prevê a 

possibilidade da incidência monofásica 

do imposto (ou seja, uma única vez na 

cadeia). O texto abre caminho para 

alíquotas uniformes em todo o território 

nacional (acabando com a guerra fiscal 

entre os entes), para a cobrança por 

unidade de medida (em vez de preço 

cobrado nas bombas) e da concessão de 

créditos tributários. 

 

 
Preços de combustíveis em posto da 

Petrobras no Rio de Janeiro - Ricardo 

Moraes - 26.out.2021/Reuters 

 

"O modelo proposto representa uma 

solução definitiva para o debate 

atualmente em curso sobre a forma de 

cobrança de ICMS sobre combustíveis, 

sem, no entanto, afetar negativamente 

as finanças estaduais e municipais", 

afirma Rocha em sua proposta. "Esse 

modelo fecha brechas para a sonegação, 

sem criar cumulatividade", 

complementa. 

 

A questão do imposto sobre 

combustíveis se tornou ponto de 

discussão no Congresso Nacional, em 

um momento que alta nos preços 

impacta a inflação. Os senadores podem 

votar ainda nesta quarta-feira 

uma proposta que altera as regras do 

ICMS do diesel e biodiesel. 

 

O texto da PEC (proposta de emenda à 

Constituição) 110 prevê fusões de 

impostos existentes hoje. 

 

Os tributos federais PIS e Confins 

seriam reunidos em um novo, chamado 

CBS. Por outro lado, também seria 

criado o IBS, fruto da unificação do 

estadual ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) 

com o municipal ISS. 
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A proposta inicial previa um período de 

transição de 20 anos para a transição do 

IBS da origem para o destino. O prazo 

agora passou para 40 anos, com duas 

etapas de 20 anos. 

 

A preocupação de governadores e 

prefeitos é a perda de arrecadação com o 

conjunto das mudanças. 

 

O texto de Rocha prevê garantias para 

que cada ente federativo mantenha o 

valor de sua receita atual, corrigida pela 

inflação, por duas décadas. "Durante 

vinte anos todos os entes terão 

garantida, pelo menos, sua receita atual 

(considerada a cota-parte), corrigida 

pela inflação", afirma. 

 

A primeira etapa vai manter um 

mecanismo para evitar as perdas de 

receita em, por isso, uma parcela da 

receita do IBS será distribuída de forma 

a que cada unidade da federação possa 

manter o valor de sua receita atual, com 

a correção da inflação. O valor da receita 

que exceder o necessário para a 

manutenção da receita real de cada ente 

será distribuído pelo destino. 

 

Em especial, o modelo proposto 

representa uma solução definitiva para o 

debate atualmente em curso sobre a 

forma de cobrança de ICMS sobre 

combustíveis, sem, no entanto, afetar 

negativamente as finanças estaduais e 

municipais, uma vez que o impacto da 

mudança sobre as receitas dos Estados e 

Municípios é diluída em 40 anos por 

conta da transição na distribuição 

federativa da receita que consta do atual 

substitutivo 

 

O novo texto também dá prioridade na 

destinação dos recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Regional (o FDR) para 

compensar a perda de competitividade 

das empresas que vão perder os 

incentivos do ICMS, que vão ser 

encerrados no prazo final de 2032. As 

mudanças agradam à indústria. 

 

A nova versão do relatório será lida nesta 

quarta-feira (23) na CCJ (Comissão de 

Constituição e Justiça) do Senado, 

dando início a sua tramitação na Casa 

legislativa. 

 

A proposta anterior havia sido apenas 

apresentada publicamente em outubro 

do ano passado. No entanto, não havia 

começado a tramitação 

 

Apesar de haver resistência a uma 

reforma ampla, alguns líderes de 

bancada e o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-

MG), pretendem levar o texto à votação 

no plenário após o carnaval. Pacheco 

tem afirmado que pretende aprovar a 

reforma tributária como um legado de 

sua gestão. 

 

A proposta já foi aprovada pela Câmara 

dos Deputados. No entanto, caso o texto 

de Rocha seja aprovado pelos senadores, 

vai precisar passar por nova votação na 

Casa legislativa vizinha, por ter sofrido 

alterações. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/nova-versao-de-reforma-

tributaria-no-senado-preve-regime-

especial-para-combustiveis.shtml  
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TJ-RJ mantém suspensão de 
decreto e valida leilão de 
serviços da Cedae 
 
22 de fevereiro de 2022, 21h33 
Por Sérgio Rodas 
 
O decreto legislativo tem a função de 

regular temas de exclusiva competência 

do Parlamento, que não dependam de 

sanção do governador. Dessa maneira, 

tal tipo de norma não pode impedir 

concessão de saneamento básico, 

serviço cuja titularidade não é do estado, 

e sim dos municípios. 

 

Cedae promoveu leilão de serviços em 

abril de 2021 
Tomaz Silva/Agência Brasil 

 

Com esse entendimento, o Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro confirmou, nesta segunda-

feira (21/2), a suspensão do Decreto 

Legislativo 57/2021, validando o leilão 

de concessão dos serviços da Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos do Rio de 

Janeiro (Cedae) ocorrido em abril de 

2020. 

 

A Assembleia Legislativa do Rio 

aprovou, nesta quinta (29/4), o Decreto 

Legislativo 57/2021, que sustou o leilão 

da Cedae. A norma revogou Decreto 

fluminense 47/2020, de autoria do 

governador Cláudio Castro (PSC), que 

fixou prazo de 35 anos da concessão — 

deputados estaduais queriam que o 

termo fosse de 25 anos. O decreto da 

Alerj condiciona o leilão da Cedae à 

assinatura prévia da renovação do 

regime de recuperação fiscal do Rio com 

a União. 

 

Os deputados estaduais Alexandre 

Freitas (Podemos) e Adriana Balthazar 

(Novo) impetraram mandado de 

segurança contra o Decreto Legislativo 

57/2021. De acordo com eles, a Alerj não 

poderia proibir a licitação da Cedae, uma 

vez que tal decisão cabe aos municípios 

e foi tomada pelo Conselho Deliberativo 

da Região Metropolitana em dezembro. 

 

O relator do caso, desembargador 

Benedicto Abicair, concedeu liminar 

para suspender a norma e permitir o 

leilão da Cedae. 

 

No mérito, o magistrado votou para 

confirmar a liminar. Abicair destacou 

que o decreto legislativo tem o objetivo 

de regular matérias de exclusiva 

competência do Parlamento, sem a 

sanção do governador, como estabelece 

o artigo 96 do Regimento Interno da 

Alerj. Contudo, o Decreto Legislativo 

57/2021 suspendeu norma (Decreto 

fluminense 47/2020) que não trata de 

matéria de competência exclusiva do 

Legislativo, declarou o relator. 

 

Citando a decisão do Supremo Tribunal 

Federal na ADI 1.842, Abicair apontou 

que a concessão de saneamento básico 

pertence aos municípios, embora a 

execução desses serviços ocorra de 

modo conjunto no estado. 

 

O desembargador ainda ressaltou que o 

Decreto fluminense 47/2020, que 

determinou o leilão da Cedae, foi editado 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-22/tj-rj-mantem-suspensao-decreto-valida-leilao-cedae#author
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pelo governador Cláudio Castro no 

âmbito da competência delegada pelo 

Conselho Deliberativo da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, por 

meio da Resolução 8/2020. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

Processo 0029592-

55.2021.8.19.0000 
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Fachin promete ser 
implacável na defesa da 
Justiça Eleitoral 
 
22 de fevereiro de 2022, 21h59 
Por Rafa Santos 
 
O ministro Edson Fachin tomou posse 

na noite desta terça-feira (22/2) da 

Presidência do TSE. Em seu discurso, 

exaltou a gestão de seu antecessor, 

ministro Luís Roberto Barroso, e 

prometeu ser implacável na defesa da 

Justiça Eleitoral. 

 

Edson Fachin tomou posse da 

Presidência do Tribunal Superior 

Eleitoral nesta terça 
TSE 

 

"Meu sincero reconhecimento pela 

patriótica dedicação, pelo zelo, pela 

empatia, pela sinergia com que se houve 

todos os dias, todas as horas, em todos 

os momentos, nos exemplares afazeres 

na chefia máxima da Justiça Eleitoral", 

afirmou o novo presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral. 

 

O também ministro do Supremo 

Tribunal Federal destacou o colega 

Alexandre de Moraes, que vai ocupar a 

vice-presidência do TSE durante a sua 

gestão. "A experiência e o conhecimento 

de vossa excelência pavimentam o 

percurso a ser percorrido e começamos 

hoje a quatro mãos", completou. 

 

O novo presidente da Corte também 

pregou a necessidade de buscar a paz e o 

diálogo para manter a serenidade nas 

eleições presidenciais de 2022 e alertou 

para os efeitos nocivos das fake news no 

processo eleitoral. Afirmou que cabe 

às lideranças e instituições repelir a 

cegueira moral e incentivar a elevação 

do espírito cívico e condutas de boa-fé e 

respeitosas. 

 

"A democracia, casa acolhedora do 

plural, tem espaço suficiente para todas 

as cosmovisões. Estende liberdades a 

todos e a todas: o conservador 

democrata, o liberal democrata, o 

progressista democrata, o centrista 

democrata, independentemente das 

diferentes convicções que levam no 

coração, preservarão, juntos, a 

prerrogativa constante à correção de 

rumos, que a rigor corresponde a não 

desistir de melhorar o país", disse. 

 

Fachin defendeu o respeito ao resultado 

das urnas e prometeu ser implacável na 

defesa da história da Justiça Eleitoral. 

 

Por fim, afirmou que, em sua gestão, vai 

priorizar a transparência e a defesa da 

integridade do processo eleitoral; o 

diálogo nas relações interinstitucionais, 

inclusive perante a comunidade eleitoral 

internacional; e a formação de alianças 

estratégicas com entidades 

genuinamente interessadas na 

preservação da democracia. 

 

Contexto difícil 

 

Fachin toma posse em um momento de 

tensão entre o Executivo e o Judiciário. 
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O sistema eleitoral brasileiro vem sendo 

atacado pelo presidente Jair Bolsonaro e 

seus apoiadores sistematicamente desde 

o ano passado. 

 

Em dos picos de tensão entre os Poderes, 

o TSE teve que desmentir em tempo real 

informações falsas e ilações que 

colocavam em xeque a integridade do 

sistema eleitoral feitas pelo presidente 

em uma live. 

 

Antes, o mandatário já havia feito 

reiterados ataques ao então presidente 

do TSE, ministro Luís Roberto Barroso. 

Na ocasião, Barroso divulgou nota em 

que chama de "lamentáveis quanto à 

forma e ao conteúdo" as declarações do 

chefe do Executivo. 

 

Chamado de "idiota" e "imbecil" por 

Bolsonaro durante encontro com fãs de 

cercadinho em julho de 2022, em 

Brasília, Barroso também disse 

à ConJur que não vai parar para "bater 

boca". "Mas eleição vai haver, eu 

garanto", disse, rebatendo a ameaça 

feita pelo chefe de estado, para quem 

"corremos risco de não termos eleições 

ano que vem". 

 

Clique aqui para ler o discurso de 

posse de Fachin 
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STJ volta a julgar extensão da 
cobertura de tratamentos por 
planos de saúde 
 
23 de fevereiro de 2022, 8h49 
 
A 2ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça deve retomar nesta quarta-feira 

(23/2) o julgamento de recursos para 

definir se a lista de procedimentos de 

cobertura obrigatória dos planos de 

saúde é só exemplificativa ou se deve ser 

entendida de forma restrita. 

 

ReproduçãoSTJ vai definir qual adjetivo se 

aplica à lista de procedimentos da ANS: 

taxativo ou exemplificativo 

 

Cabe aos ministros decidir, portanto, se 

as operadoras de planos de saúde podem 

ser obrigadas a cobrir procedimentos 

que não estejam elencados na lista — ou 

seja, se o rol da Agência Nacional de 

Saúde (ANS) é exemplificativo (e 

portanto pode ser extrapolado), ou 

taxativo (e deve ser seguido à risca, sem 

a obrigação de cobrir mais nada). 

 

O julgamento já tinha começado em 

setembro de 2021, mas foi suspenso 

após pedido de vista da ministra Nancy 

Andrighi. Antes disso, o relator dos 

recursos, ministro Luis Felipe Salomão, 

votou pela taxatividade da lista editada 

pela ANS, sustentando que a elaboração 

do rol tem o objetivo de proteger os 

beneficiários de planos, assegurando a 

eficácia das novas tecnologias adotadas 

na área da saúde, a pertinência dos 

procedimentos médicos e a avaliação 

dos impactos financeiros para o setor. 

 

Entretanto, o relator ressalvou hipóteses 

excepcionais em que seria possível 

obrigar uma operadora a cobrir 

procedimentos não previstos 

expressamente pela ANS, como terapias 

que têm recomendação expressa do 

Conselho Federal de Medicina e 

possuem comprovada eficiência para 

tratamentos específicos. O ministro 

também considerou possível a adoção de 

exceções nos casos de medicamentos 

relacionados ao tratamento do câncer e 

de prescrição off label — quando o 

remédio é usado para um tratamento 

não previsto na bula. 

 

Respaldo científico 

 

Salomão destacou que a Lei 9.961/2000, 

que criou a ANS, estabeleceu a 

competência da agência para a 

elaboração do rol de procedimentos de 

cobertura obrigatória. Ele também 

apontou que a Lei dos Planos de Saúde 

(Lei 9.656/1998), em seu artigo 10º, 

parágrafo 4º — cuja redação mais 

recente foi dada pela Medida Provisória 

1.067/2021 —, prevê que a amplitude 

das coberturas no âmbito da saúde 

suplementar, inclusive de transplantes e 

de procedimentos de alta complexidade, 

será estabelecida em norma editada pela 

ANS. 

 

No campo doutrinário, o ministro 

apresentou posições no sentido de que o 

rol, além de precificar os valores da 

cobertura-base pelos planos de saúde, 

mostra a preocupação do Estado em não 

https://www.conjur.com.br/2021-set-16/taxatividade-rol-ans-protege-consumidor-salomao
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submeter os pacientes a procedimentos 

que não tenham respaldo científico, 

evitando que os beneficiários virem 

reféns da cadeia de produtos e serviços 

de saúde. 

 

Sandra FadoPara relator no STJ, ministro 

Luis Felipe Salomão, rol exemplificativo 

aumenta custo dos planos para o 

consumidor 

 

Em seu voto, Salomão ressaltou que a 

Resolução Normativa 470/2021, que 

entrará em vigor em outubro próximo, 

fixa o rito para a atualização do rol de 

procedimentos e eventos em saúde. Para 

a atualização da listagem atual 

(Resolução ANS 465/2021), disse o 

relator, foi realizada ampla consulta 

pública, que resultou na incorporação de 

69 novos procedimentos. 

 

"Portanto, a submissão ao rol da ANS, a 

toda evidência, não privilegia nenhuma 

das partes da relação contratual, pois é 

solução concebida e estabelecida pelo 

próprio legislador para harmonização da 

relação contratual", afirmou. 

 

Ainda de acordo com o ministro, se o rol 

fosse meramente exemplificativo, não 

seria possível definir o preço da 

cobertura diante de uma lista de 

procedimentos indefinida ou flexível. 

Para ele, o prejuízo ao consumidor seria 

inevitável, pois se veria sobrecarregado 

com o repasse dos custos ao valor da 

mensalidade — impedindo maior acesso 

da população, sobretudo dos mais 

pobres —, ou a atividade econômica das 

operadoras ficaria inviabilizada. 

 

Ao defender a taxatividade do rol da 

ANS como forma de proteger o 

consumidor e preservar o equilíbrio 

econômico do mercado de planos de 

saúde, Salomão lembrou que, por razões 

semelhantes, diversos países adotam 

uma lista oficial de coberturas 

obrigatórias pelos planos, como a 

Inglaterra, a Itália, o Japão e os Estados 

Unidos. 

 

ANS 

 

Na mesma resolução citada pelo 

ministro Salomão, que ampliou a lista de 

procedimentos autorizados, a diretoria 

colegiada da ANS aprovou uma 

mudança na norma, determinando que o 

rol passasse a ser taxativo. 

 

Até então, o artigo 2º da normativa 

dizia  que "as operadoras de planos de 

assistência à saúde poderão oferecer 

cobertura maior do que a mínima 

obrigatória prevista nesta RN e em seus 

Anexo". 

 

A versão 2021 do documento incluiu no 

texto que "para fins de cobertura, 

considera-se taxativo o Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde 

disposto nesta RN e seus anexos". 

 

Controvérsia 

 

A questão chegou à 2ª Seção depois que 

a 4ª Turma do STJ decidiu mudar a 

própria jurisprudência sobre o tema. Até 

o julgamento do REsp 1.733.013, o 

colegiado considerava o rol 

exemplificativo, assim como a 3ª Turma, 

que também trata de temas de Direito 

Privado. A mudança de entendimento na 
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4ª Turma também foi proposta pelo 

ministro Salomão.  

 

Entre os que defendem a taxatividade do 

rol da ANS, os argumentos são 

principalmente de segurança jurídica 

dos contratos e proteção ao consumidor 

— na linha do voto de Salomão na 2ª 

Seção. Se o rol não for taxativo, alegam 

os defensores dessa corrente, as 

operadoras de planos de saúde terão de 

repassar custos imprevisíveis para os 

consumidores. 

 

Por outro lado, a defesa do rol como 

exemplificativo é baseada no direito 

fundamental à vida e à saúde, 

princípio constitucional. Para essa 

vertente, não cabe à ANS nem aos 

planos limitar os tratamentos indicados 

pelo médico, que afinal é o profissional 

competente para avaliar o que o paciente 

necessita. 

 

É o que pensa, por exemplo, a advogada 

e especialista em Direito 

Médico, Mérces da Silva Nunes, 

sócia do Silva Nunes Advogados 

Associados. "Revela-se imprescindível 

que a 2ª Seção do STJ mantenha o 

entendimento acerca da natureza 

exemplificativa do rol de procedimentos 

e eventos em saúde para que seja 

protegido e preservado o direito 

fundamental à saúde dos pacientes, em 

respeito ao princípio da dignidade da 

pessoa humana — princípio fundante do 

Estado Democrático de Direito e do 

direito à vida e à saúde, alçados à 

categoria de direitos fundamentais pela 

CF/88", opina. 

 

Também se destaca o argumento de que 

a lista da ANS só é atualizada uma vez a 

cada dois anos. Assim, ao longo desse 

período, as inovações científicas e 

tecnológicas não poderiam ser 

absorvidas e implantadas no país, o que 

também afronta o direito à saúde. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do STJ. 

 

EREsp 1.886.929 

EREsp 1.889.704 
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"Ouvi dizer": Acusado de 
homicídio por terceiros 
consegue despronúncia 
 
O homem foi pronunciado com base em 
depoimentos de terceiros de "ouvi 
dizer". No STJ, ele conseguiu HC para 
reverter a pronúncia. 
 
terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 
 
O presidente do STF, ministro Fux, 

negou recurso do MP/PE e manteve a 

despronúncia de homem que foi 

acusado de homicídio com base em 

depoimentos de "ouvi dizer" de 

populares. No STF, o ministro 

considerou que não é cabível, em sede 

de recurso extraordinário, o reexame 

dos fatos e das provas e, dessa forma, 

manteve decisão do STJ que o 

despronunciou. 

 

 
"Ouvi dizer": Acusado de homicídio por 

terceiros consegue 

despronúncia.(Imagem: Freepik) 

 

Em 2015, o juízo de Brejão/PE 

pronunciou o paciente, submetendo-o a 

julgamento perante o Tribunal do Júri, 

pela prática de homicídio qualificado na 

modalidade tentada. 

 

A defesa do paciente não concordou 

com a pronúncia do paciente e alegou 

que a pronúncia foi fundada 

exclusivamente em elementos 

impróprios, "não apenas as 

declarações, não ratificadas em juízo, 

das testemunhas no sentido de ouvi 

dizer, mas também o relato da vítima 

que categoricamente afirmou não 

reconhecer o paciente como o autor dos 

disparos de arma de fogo contra si". 

 

Em agosto do ano passado, o ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, do 

STJ, concordou com os argumentos da 

defesa e concedeu HC para 

despronunciar o homem. Naquela 

oportunidade, o ministro observou que 

a imputação ao paciente do crime de 

homicídio qualificado tentado foi 

baseada, exclusivamente, em 

testemunho indireto, "ou seja, em 

relatos de terceiros que ouviram dizer 

sobre a autoria delitiva". 

 

STF 

 

Após a decisão do STJ, o MP/PE 

recorreu ao STF por meio de recurso 

extraordinário, o qual foi inadmitido. O 

ministro Luiz Fux considerou que, para 

ultrapassar o entendimento do 

Tribunal de origem, seria necessário 

analisar a causa à luz da interpretação 

dada à legislação infraconstitucional 

pertinente e reexaminar os fatos e as 

provas dos autos, "o que não é cabível 

em sede de recurso extraordinário". 

 

Assim, e por fim, negou seguimento ao 

recurso. 

 

A defesa foi realizada pelo 

advogado João Vieira Neto, do 

escritório João Vieira Neto 

Advocacia Criminal. 

 

 Processo: ARE 1.363.455 

 

Leia a decisão. 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/349682/ministro-do-stj-anula-pronuncia-baseada-em-testemunhos-indiretos
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http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6320468
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/2880146EF0FC06_stf-pronuncia.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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/360279/ouvi-dizer--acusado-de-

homicidio-por-terceiros-consegue-
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ANPP indeferido por demora 
no exame deve ser 
reanalisado, decide STF 
 
Para a turma, o condenado apresentou 
o pedido dentro do prazo estabelecido 
no CPP, mas não teve o direito 
efetivado em razão da demora na 
análise do pedido. 
 
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 
 
A 2ª turma do STF anulou a 

condenação de um homem pelo crime 

de falso testemunho após o 

arquivamento de seu pedido de Acordo 

de Não Persecução Penal (ANPP) pela 

Justiça Federal de primeiro grau. A 

decisão foi tomada nesta terça-feira, 22, 

no julgamento do HC 199.180. 

 

Acordo 

 

No caso em análise, um homem foi 

condenado à pena de um ano e dois 

meses de reclusão, em regime inicial 

aberto. Após a sentença, ele requereu 

designação de audiência de proposta de 

acordo de não persecução penal, dentro 

do prazo estabelecido no artigo 28-A do 

Código de Processo Penal. O pedido foi 

deferido pela Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF, que condicionou a 

realização do acordo à ausência de 

trânsito em julgado da condenação. 

Durante o andamento, contudo, a 

sentença transitou em julgado, e a 

magistrada de origem, ao constatar o 

ocorrido, determinou o arquivamento 

do pedido. 

 

A defesa recorreu ao TRF da 4ª região 

e, após ter o pedido negado, acionou o 

STJ, que também negou o recurso. No 

STF, o relator, ministro Gilmar 

Mendes, concedeu a liminar para 

suspender o trânsito em julgado da 

condenação. 

 

Dentro do prazo 

 

O colegiado seguiu entendimento do 

relator de que o condenado apresentou 

o pedido de acordo dentro do prazo 

estabelecido no Código de Processo 

Penal e teve o direito reconhecido, mas 

a medida só não foi efetivada em razão 

da demora na prestação jurisdicional. 

 

"A demora no transcorrer 

procedimental foi inerente ao próprio 

desenrolar do mecanismo de revisão 

decorrente dos atos estatais", observou 

Mendes. 

 

Ainda segundo o relator, se o 

procurador tivesse oferecido o acordo 

quando solicitado pela defesa, não 

haveria ocorrido o trânsito em julgado 

da condenação. 

 

"O trânsito em julgado não pode obstar 

a efetividade do direito do réu 

reconhecida pelo órgão revisional 

ministerial." 

 

A turma foi unânime em anular o 

trânsito em julgado da condenação, 

suspender eventual execução da pena e 

determinar o retorno dos autos ao 

Ministério Público para consideração 

do entendimento firmado pela Câmara 

de Coordenação e Revisão e a análise 

dos demais requisitos exigidos para a 

celebração do acordo. 

 

 Processo: HC 199.180 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6133807
https://www.migalhas.com.br/
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ANPP indeferido por demora no exame 

deve ser reanalisado, decide 

STF.(Imagem: Fellipe Sampaio/STF) 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360300/anpp-indeferido-por-demora-
no-exame-deve-ser-reanalisado-decide-
stf  
 
Retorne ao índice 
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Toffoli afasta criminalização 
da atuação funcional de juízes 
e MP 
 
A liminar impede que membros do 
Poder Judiciário e do MP sejam 
responsabilizados por crime de 
prevaricação em decorrência do 
exercício regular de suas atividades 
funcionais. 
 
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 
 
O ministro Dias Toffoli, do STF, 

afastou o enquadramento, como crime 

de prevaricação, da atuação dos 

membros do Poder Judiciário e do 

Ministério Público que, no exercício de 

suas atividades funcionais e com 

amparo em interpretação da lei e do 

Direito, sustentem posição discordante 

da defendida por outros membros ou 

atores sociais e políticos. O 

entendimento foi fixado em liminar na 

ADPF 881, que será levada a referendo 

do plenário. 

 

 
Toffoli afasta criminalização da atuação 

funcional de juízes e MP.(Imagem: 

Rosinei Coutinho/SCO/STF) 

 

A ação foi ajuizada pela Conamp - 

Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público, cujo intuito era 

afastar a possibilidade de incidência do 

crime de prevaricação à atividade de 

livre convencimento motivado dos 

membros do Ministério Público e do 

Poder Judiciário. 

 

"Crime de hermenêutica" 

 

O artigo 319 do CP considera como 

crime praticado por funcionário público 

"retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou 

praticá-lo contra disposição expressa de 

lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal". Segundo a 

Conamp, o tipo prescrito dispositivo 

pode ser utilizado para a criminalização 

de manifestações e de decisões dos 

membros do Poder Judiciário e do 

Ministério Público fundadas em 

interpretação jurídica do ordenamento 

jurídico - o chamado "crime de 

hermenêutica". 

 

Independência functional 

 

Ao deferir parcialmente a cautelar, 

Toffoli assinalou que a CF assegura a 

autonomia e a independência funcional 

ao Poder Judiciário e ao Ministério 

Público no exercício de suas funções 

(artigos 99 e 127, respectivamente). 

Essa prerrogativa garante aos seus 

membros manifestar posições jurídico-

processuais e proferirem decisões sem o 

risco de sofrerem ingerência ou 

pressões político-externas. 

 

Nesse sentido, a Loman - Lei Orgânica 

da Magistratura Nacional (LC 35/79) 

garante aos magistrados o direito de 

não serem punidos ou prejudicados 

pelas opiniões que manifestarem ou 

pelo teor das decisões que proferirem, à 

exceção dos casos de impropriedade ou 

excesso de linguagem. A Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público 

(lei 8.625/93), por sua vez, assegura 

"inviolabilidade pelas opiniões que 

externar ou pelo teor de suas 

manifestações processuais ou 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/dias-toffoli
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm
https://www.migalhas.com.br/
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procedimentos, nos limites de sua 

independência funcional". 

 

Para o relator, é imperativo que se 

afaste qualquer interpretação do artigo 

319 do CP que venha a enquadrar as 

posições jurídicas dos membros do 

Judiciário e do Ministério Público - 

"ainda que 'defendam orientação 

minoritária, em discordância com 

outros membros ou atores sociais e 

políticos' - em mera 'satisfação de 

interesse ou sentimento pessoal'". 

Segundo ele, essa interpretação viola 

frontalmente os preceitos da 

Constituição que garantem a 

independência funcional do Poder 

Judiciário e do Ministério Público e a 

autonomia funcional dos membros 

dessas instituições, "em franca 

violação, também, ao Estado 

Democrático de Direito". 

 

Toffoli ponderou, porém, que isso não 

afasta eventual responsabilização penal 

de magistrados e de membros do MP no 

caso de dolo ou fraude sobre os limites 

éticos e jurídicos de suas funções, 

causando prejuízos a terceiros e 

obtendo vantagem indevida para si ou 

para outrem. 

 

CPP 

 

O deferimento da liminar foi parcial, 

porque o relator não acolheu o segundo 

pedido formulado pela Conamp, que 

busca a fixação de interpretação de 

dispositivos do CPP para excluir a 

possibilidade de deferimento de 

medidas na fase de investigação, sem 

pedido ou manifestação prévia do 

Ministério Público. Para Toffoli, essa 

parte trata de "matéria de elevada 

complexidade", que ainda requer maior 

reflexão e cuja análise não apresenta a 

mesma urgência. 

 

Na avaliação do presidente da Conamp, 

Manoel Murrieta, a decisão reforça a 

segurança jurídica e o respeito à 

independência funcional dos membros 

do MP, uma vez que reafirma a garantia 

das prerrogativas profissionais, a 

autonomia e a independência funcional 

estabelecidas pela Constituição. 

 

 Processo: ADPF 881 

 

Leia a íntegra da decisão. 

 

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

/360290/toffoli-afasta-criminalizacao-

da-atuacao-funcional-de-juizes-e-mp  

 

 
Retorne ao índice 
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Gasto público com campanha 
eleitoral no Brasil é ‘fora da 
curva’ e não democratiza 
poder 
 
Trabalho do Instituto Millenium aponta 
forte concentração dos recursos dentro 
dos partidos em poucos candidatos 
 
FABIO GRANER 
22/02/2022 19:05 
 
comentários 

Prédio do Congresso Nacional 

 

O Brasil é um ponto fora da curva em 

relação ao volume de recursos públicos 

destinados a campanhas eleitorais e o 

desenho do atual fundo eleitoral joga 

contra seu declarado objetivo de 

democratização do poder. Essa é a 

conclusão de um estudo concluído pelo 

Instituto Millenium, que será divulgado 

nesta quarta-feira (23/2) e foi 

antecipado ao JOTA. 

 

“A análise do destino dos recursos do 

Fundo Eleitoral para os candidatos a 

Deputado Federal mostra que houve 

concentração dos recursos públicos em 

poucos candidatos dentro dos partidos, 

em candidatos que declararam maior 

faixa patrimonial e em candidatos à 

reeleição”, diz o documento assinado 

pela presidente da organização, Marina 

Helena Santos, e pelo advogado 

Sebastião Ventura. 

 

O trabalho aponta ainda que, ao olhar-se 

a distribuição dos recursos dentro dos 

partidos, há forte concentração em 

poucos candidatos. “Nas últimas 

eleições para o Congresso, em 2018, em 

9 partidos, 50% dos recursos foram 

concentrados em menos de 5% dos 

candidatos”, dizem os autores. “Os 

recursos alocados em candidatos a 

deputado federal em 2018 mostram que 

deputados em exercício receberam em 

média R$ 996 mil, mais de 10 vezes o 

valor médio de R$ 93 mil recebido por 

candidatos novatos, ou seja, que 

declaram outras profissões”, acrescenta 

o texto. 

 

Outra constatação do estudo é que há 

maior concentração de recursos do 

Fundo Eleitoral exatamente nos mais 

ricos postulantes a um cargo eletivo. 

“Candidatos com patrimônio declarado 

acima de R$ 2 milhões receberam em 

média R$ 408 mil, mais de 8 vezes o 

valor médio de R$ 47 mil, recebido por 

candidatos que declararam patrimônio 

até R$ 100 mil”, informam. 

 

Segundo o Millenium, esses dados 

sugerem que a utilização de recursos 

públicos para financiamento de 

campanha no Brasil não tem assegurado 

a democratização do acesso ao poder, 

não tem tornado a competição eleitoral 

mais igualitária, nem contribuído para a 

alternância no poder e para resultados 

mais representativos das demandas da 

sociedade. E o aumento de R$ 1,7 bilhão 

para R$ 4,9 bilhões pode potencializar 

essas distorções, avaliam os autores. 

 

A título de comparação, os R$ 4,9 

bilhões do FEFC permitiriam construir 

7,8 mil unidades básicas de saúde ou 

restituir R$ 47,30 em impostos para 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/eleicoes/gasto-publico-com-campanha-eleitoral-no-brasil-e-fora-da-curva-e-nao-democratiza-poder-22022022#respond
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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cada um dos 103,6 milhões de 

brasileiros economicamente ativos. 

 

“O Brasil é um ponto fora da curva em 

relação ao volume de recursos públicos 

destinados a campanhas eleitorais. Em 

um momento de crise econômica e 

restrições orçamentárias, a análise de 

como esses gastos são direcionados se 

torna ainda mais relevante”, diz o texto. 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem 

previsão de julgar ação do partido Novo 

contra a elevação do Fundo Eleitoral 

nesta quarta-feira (23/2). 

 

FABIO GRANER – Analista de 

economia do JOTA em Brasília. Foi 

repórter e colunista de economia no 

Valor Econômico e também atuou no 

Estadão, DCI e Gazeta Mercantil, com 

mais de 20 anos de experiência, 

incluindo setor público. E-

mail: fabio.graner@jota.info 
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Câmara Superior do Carf 
muda entendimento e 
permite concomitância de 
multas 
 
Entendimento muda posicionamento 
sobre tema, que era decidido na 1ª 
Turma da Câmara Superior de forma 
pró-contribuinte 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
23/02/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Por cinco votos a três, os conselheiros da 

3ª Turma da Câmara Superior do 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) permitiram a 

concomitância da multa isolada por falta 

de recolhimento de estimativas com a 

multa de ofício por falta de pagamento 

do IRPJ e CSLL em caso com 

penalidades lançadas após 2007. O 

entendimento significa uma mudança 

de posicionamento em relação ao tema, 

que era decidido pela 1ª Turma da 

Câmara Superior de forma favorável aos 

contribuintes. A  competência para 

julgar o assunto foi estendida à 3ª 

Turma em outubro de 2021. 

 

Na sessão do último dia 15, ao julgar o 

processo da empresa Expressa 

Distribuidora de Medicamentos Ltda, 

prevaleceu o entendimento de que a 

súmula 105 do Carf, que afasta a 

concomitância das multas, só se aplica a 

penalidades aplicadas até o ano 2007, 

quando a lei 11.488 alterou o artigo 44 

da lei 9.430/96, dispositivo ao qual se 

refere a súmula. 

 

No acórdão 9101-005.695, julgado em 

agosto de 2021, a 1ª Turma entendeu 

que não cabia a limitação temporal para 

a aplicação da Súmula 105. O caso 

representou uma reversão do 

entendimento daquele colegiado por 

meio da aplicação do desempate pró-

contribuinte. 

 

Na sessão, o advogado do contribuinte, 

Túlio Terceiro Neto Parente Miranda, 

afirmou que a restrição temporal da 

aplicação da súmula 105 diverge não só 

da posição da 1ª Turma da Câmara 

Superior do Carf, mas da jurisprudência 

de tribunais, incluindo o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 

 

“A jurisprudência predominante é no 

sentido da impossibilidade de 

cumulação [das multas], inclusive no 

âmbito do STJ, a quem incumbe 

harmonizar a interpretação dos 

dispositivos da lei federal”, declarou. 

 

A súmula 105 estabelece que “a multa 

isolada por falta de recolhimento de 

estimativas, lançada com fundamento 

no art. 44 § 1º, inciso IV da Lei nº 9.430, 

de 1996, não pode ser exigida ao mesmo 

tempo da multa de ofício por falta de 

pagamento de IRPJ e CSLL apurado no 

ajuste anual, devendo subsistir a multa 

de ofício”. 

 

Alteração legislativa 
 
O relator, conselheiro Jorge Olmiro 

Lock Freire, entendeu que, ao alterar o 

artigo 44 da lei 9.430, a lei 11.488 

permitiu a aplicação das duas multas. 
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“Estamos diante de duas normas penais 

tributárias distintas. A Súmula 105 tem 

aplicação apenas em face das multas 

lançadas segundo a redação original do 

artigo 44”, declarou. 

 

Freire disse também que o 

entendimento é pacificado na 3ª Turma 

e citou acórdão de 2019 da 1ª 

Turma  (9101004601) para argumentar 

que a jurisprudência no outro colegiado 

seria no mesmo sentido. 

 

O posicionamento do relator foi 

acompanhado por quatro conselheiros. 

Divergiram as conselheiras Tatiana 

Midori Migiyama, Erika Costa Camargos 

Autran e Vanessa Marini Cecconello. 

 

O número do processo é 

10166.731074/2014-66. 
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superior-muda-entendimento-permite-

concomitancia-multas-23022022  
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STJ discute responsabilidade 
do sócio no fechamento 
irregular de empresa 
 
Recursos em julgamento na 1ª Seção 
estão elencados no Tema 981 da 
sistemática de recursos repetitivos da 
Corte 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
23/02/2022 07:00 
 
comentários 

Vista interna da fachada do STJ. 

Crédito: Flickr/STJ 

 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) retoma nesta quinta-feira 

(24/2) os 

REsps 1643944/SP, 1645281/SP e 1

645333/SP, que tratam da 

responsabilidade do sócio no 

fechamento irregular da empresa. Os 

recursos estão elencados no Tema 981 

da sistemática de recursos repetitivos do 

STJ. 

 

Os ministros vão decidir se, para ser 

responsabilizado pessoalmente pelos 

débitos fiscais, o sócio com poderes de 

administração no momento do 

fechamento irregular de uma empresa 

precisa também ter exercido a gerência 

no momento da ocorrência do fato 

gerador do tributo não pago. 

 

Esse julgamento é complementar 

ao Tema 962. Neste caso, em 24 de 

novembro de 2021, os ministros da 

1ª Seção decidiram, por 

unanimidade, que o sócio que 

gerenciava a empresa à época do fato 

gerador do tributo não pago, mas que se 

afastou regularmente da empresa antes 

da dissolução irregular, não deve 

responder pelos débitos fiscais da 

companhia. 

 

Os ministros vão analisar também na 

quinta-feira os REsps 

1894741/RS e 1895255/RS. Os 

ministros julgarão, sob a sistemática dos 

recursos repetitivos (Tema 1093), se 

empresas podem tomar créditos de PIS 

e Cofins sobre produtos sujeitos ao 

regime monofásico de tributação. 

 

Nesse regime, o recolhimento do PIS e 

da Cofins é concentrado em uma etapa 

da cadeia. Nas demais etapas, os 

produtos ficam sujeitos à alíquota zero. 

Ainda que as operações seguintes não se 

concretizem, o tributo pago não é 

devolvido. Um dos argumentos dos 

contribuintes é que o artigo 17 da Lei 

11.033/2004 concedeu aos participantes 

do Regime Tributário para Incentivo à 

Modernização e à Ampliação da 

Estrutura Portuária (Reporto) a 

possibilidade de manutenção dos 

créditos vinculados ao PIS e à Cofins. 

 

O colegiado julga ainda na quinta-feira 

o REsp 1937821/SP, cadastrado no 

Tema 1113 da sistemática de recursos 

repetitivos. Os magistrados vão 

discutir os parâmetros para a fixação da 

base de cálculo do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O 

STJ vai definir se a base de cálculo do 

ITBI está vinculada à do IPTU e se é 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
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legítima a adoção de valor venal de 

referência previamente fixado pelo fisco 

municipal como parâmetro para a 

fixação da base de cálculo do ITBI. 

 

No caso concreto, o município de São 

Paulo questiona entendimento do TJSP 

segundo o qual o valor do ITBI deve ser 

calculado sobre o valor do negócio 

jurídico realizado ou sobre o valor venal 

do imóvel para fins de IPTU, aquele que 

for maior. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 

https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/tributario/stj-discute-

responsabilidade-do-socio-no-

fechamento-irregular-de-empresa-

23022022  
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Brasil 

Balança comercial do Brasil 
tem superávit de US$ 837 mi 
na 3ª semana de fevereiro 
 
Em fevereiro, por ora, a balança 
acumula superávit de US$ 2,5 bilhões e, 
no ano, de US$ 2,3 bilhões 
 
Por Valor — São Paulo 
21/02/2022 15h40  Atualizado há 15 
horas 

 
A balança comercial 

brasileira registrou superávit de 

US$ 837,1 milhões na terceira 

semana de fevereiro, informou nesta 

segunda-feira a Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex) do Ministério da 

Economia. O valor resulta de US$ 5,506 

bilhões em exportações e US$ 4,669 

bilhões em importações no período. 

 

Em fevereiro, a balança acumula 

superávit de US$ 2,548 bilhões e, no 

ano, de US$ 2,333 bilhões. 

 

A média diária de exportações em 

fevereiro, até a terceira semana (US$ 

1,124 bilhão), avançou 23,6% sobre igual 

mês de 2021. As vendas foram puxadas 

pela alta de 73,3% nos embarques da 

agropecuária, acompanhadas de 

aumento de 20,8% da indústria de 

transformação e de 7,3% da indústria 

extrativa. 

 

A média diária de desembarques até a 

terceira semana de fevereiro, por sua 

vez, avançou 16,6%, para US$ 942,13 

milhões, quando comparada a fevereiro 

de 2021. O crescimento foi sustentado 

pelas compras da indústria extrativa 

(116,6%) e de transformação (14%). As 

importações agropecuárias, em 

contrapartida, recuaram 13,9% até a 

terceira semana de fevereiro. 

 

 
— Foto: Silvia Costanti/Valor 

 

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

2022/02/21/balanca-comercial-do-

brasil-tem-superavit-de-us-837-mi-na-

3a-semana-de-fevereiro.ghtml  
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Finanças 

Dólar fecha em queda após 
ficar abaixo de R$ 5,08 com 
fluxo e tensão geopolítica no 
radar 
 
A moeda caiu 0,64%, sendo negociada a 
R$ 5,1070. Na mínima do dia, foi 
negociada a R$ 5,0759 
 
Por Igor Sodré, Valor — São Paulo 
21/02/2022 17h25  Atualizado há 12 
horas 

 
O dólar comercial encerrou a segunda-

feira em queda, com os fluxos de entrada 

de capital favorecendo os negócios, ao 

mesmo tempo em que o mercado 

acompanhou o desenrolar da tensão 

entre a Rússia e a Ucrânia. 

 

A moeda caiu 0,64%, sendo negociada a 

R$ 5,1070. Na mínima do dia, foi 

negociada a R$ 5,0759 no mercado à 

vista. Esse foi o menor nível de 

fechamento desde 29 de julho, quando a 

divisa fechou em R$ 5,0792. No mês, o 

dólar já acumula queda de 3,74% e, no 

ano, o recuo é de 8,39%. 

 

O real foi a divisa com segundo melhor 

desempenho frente ao dólar, ficando 

atrás apenas do Sol peruano. No horário 

do fechamento daqui, o rand sul-

africano registrava alta de 0,42% em 

relação ao dólar americano, enquanto o 

rublo russo subia 3,07% e a lira turca 

avançava 0,34%. 

 

O câmbio “continua com o mesmo viés 

há um tempo, com muito mais entrada 

do que saída” de capital no país, 

comenta Mário Battistel, gerente de 

câmbio da Fair Corretora. “Ainda há 

certo espaço para apreciação do Real no 

curto prazo”, aponta o banco ABC Brasil 

em nota. “Isso porque os nossos modelos 

seguem indicando um valor justo ao 

redor de R$ 5/US$, dado o diferencial 

de juros atrativo e o elevado nível dos 

termos de troca. Além disso, o fluxo 

cambial continua um tanto favorável e 

não tem havido muita antecipação ao 

quadro eleitoral”. 

 

Analistas também destacam como 

motivadores do movimento do câmbio 

nesta segunda o feriado nos EUA, que 

gerou menos liquidez no mercado, além 

da alta do minério de ferro e do petróleo 

no começo de sessão, que beneficia 

emergentes. 

 

No campo geopolítico, a tarde de hoje 

trouxe novidades pouco agradáveis. O 

presidente da Rússia, Vladimir Putin, 

reconheceu oficialmente a 

independência de duas regiões no leste 

da Ucrânia controladas por separatistas 

pró-Moscou - Donetsk e Luhansk. A 

Casa Branca afirmou que já previa que a 

Rússia reconheceria a independência 

das duas regiões e que medidas de 

resposta já estavam sendo preparadas. A 

UE, por sua vez, condenou nos mais 

firmes termos o movimento do Kremlin 

e reiterou seu apoio à soberania da 

Ucrânia. 

 

“Apesar da possibilidade de uma 

conversa entre Biden e Putin nessa 

semana, o mercado parece estar 

apostando cada vez mais que a invasão 

da Ucrânia é iminente, visto que a 

Rússia tem intensificado as atividades 

militares próximas às fronteiras”, 

pontuou Rafael Pacheco, economista da 

Guide Investimentos. 

 

Mais cedo, comentando sobre a crise 

geopolítica, o banco holandês ING 

pontuou em relatório que “dada a 

situação muito instável na área de 
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Donbass e nenhuma garantia de que os 

esforços diplomáticos serão capazes de 

diminuir as tensões ainda, continuamos 

a ver um bom risco de queda para os 

ativos de risco no curto prazo. Há, de 

fato, o risco de que a situação se 

transforme em um jogo diplomático 

mais longo que possa impedir os 

mercados de precificar totalmente o 

risco geopolítico por um tempo”. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 

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

ia/2022/02/21/dolar-fecha-em-queda-

com-fluxo-e-de-olho-na-

geopolitica.ghtml  
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Finanças 

Governo prepara volta do 
Pronampe 
 
Medida é parte de pacote e depende de 
definição sobre taxa de juros a ser 
cobrada 
 
Por Lu Aiko Otta, Fabio Murakawa e 
Edna Simão — De Brasília 
22/02/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Ministério da Economia: plano de uma 

semana de anúncios diários de medidas 

para apoiar a atividade — Foto: 

Divulgação 

 

Na reta inicial das eleições de 2022, o 

Planalto prepara uma semana de 

anúncios diários de medidas para 

fortalecer a economia. O pacote de 

crédito de R$ 100 bilhões informado 

pelo ministro da Economia, Paulo 

Guedes, a um grupo de empresários dos 

setores de comércio e serviços faz parte 

dessa programação, que começa após o 

carnaval. 

 

Também estão em elaboração medidas 

para redução do Custo Brasil e outras 

iniciativas de caráter estrutural, apurou 

o Valor. 

 

No pacote de crédito, a recriação de 

linhas disponibilizadas durante a 

pandemia, como o Programa Nacional 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Pronampe) e o Programa Emergencial 

de Acesso ao Crédito (Peac), aguarda 

uma decisão crucial: qual será a taxa de 

juros, num cenário em que a taxa Selic já 

chegou a 10,75% ao ano. É uma nova 

realidade, comenta-se nos bastidores. 

 

 
Pela legislação atual, a taxa nos dois 

programas é de 6%, acrescida da 

variação da Selic. Esse é um ponto ainda 

em aberto nas discussões. 

 

O pacote de crédito deve contemplar a 

renegociação das dívidas contratadas 

durante a pandemia. Há discussões 

sobre o atendimento aos tomadores que 

não conseguiram pagar nenhuma 

parcela. Avalia-se que isso ocorreu, em 

muitos casos, porque o empresário foi 

impedido de retomar o funcionamento 

normal de seu negócio. 

 

Não está certo, porém, se a renegociação 

trará aumento nas taxas de juros. 

 

Medidas de desburocratização na 

contratação de crédito adotadas em 

2020 devem ser reeditadas no pacote. 

Naquele ano, foi dispensada a 

apresentação de diversas certidões 

negativas e comprovantes de votação 

nas eleições, por exemplo. 

 

O Sebrae apoia o novo pacote de crédito, 

disse ao Valor seu presidente, Carlos 
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Melles. “As medidas ventiladas pelo 

governo de reativar os programas 

emergenciais são importantes para 

permitir que o acesso ao crédito para os 

pequenos negócios, que correspondem a 

cerca de 99% das empresas do país, 

possa ocorrer de forma mais fluida nesse 

ano”, disse. Em 2021, o volume de 

crédito concedido aos pequenos 

negócios, R$ 340,3 bilhões, foi 2,2% 

menor do que o de 2020. 

 

Ele chama a atenção para a alta da taxa 

Selic, que “necessariamente leva a 

maiores taxas na ponta tomadora” e 

pode ser um obstáculo para que os 

pequenos negócios retomem níveis mais 

robustos de atividade. 

 

“Ao longo de 2021, a taxa média de juros 

foi subindo de 26,5% ao ano no primeiro 

trimestre para 31,1% no último 

trimestre, enquanto a taxa média de 

inadimplência passou de 4,0% para os 

4,5% no final do ano”, contou Melles. 

 

Ele considera a renegociação de dívidas 

uma iniciativa que complementa a 

reativação do Pronampe e do Peac. 

“Abre espaço financeiro para que os 

empresários possam organizar melhor 

suas finanças e o retorno das atividades 

nesse momento em que estamos vendo 

que a vacinação avançou e a pandemia 

está mais controlada.” 

 

Um importante executivo de banco 

comentou que a renegociação de dívidas 

deveria vir combinada com um período 

de carência para a empresa ganhar 

fôlego e retomar os pagamentos. 

Comentou que os níveis de 

inadimplência nas linhas de crédito da 

pandemia estão, no momento, menores 

do que o esperado. E informou que o 

banco está pronto a oferecer o 

Pronampe. 

A volta dessa linha e também do Peac 

depende da injeção de recursos no 

Fundo Garantidor de Operações (FGO) e 

do Fundo Garantidor de Investimentos 

(FGI), que cobrem parte das perdas dos 

bancos com operações. Além desses, o 

Fundo de Aval para Micro e Pequenas 

Empresas (Fampe), operado pelo 

Sebrae, deverá receber um reforço de R$ 

600 milhões. 

  

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

ia/2022/02/22/governo-prepara-volta-

do-pronampe.ghtml  
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Empresas 

Bônus atrelados a metas ESG 
levantam dúvidas 
 
A remuneração vinculada à 
responsabilidade social corporativa 
abarca mais de 20% das empresas que 
formam o índice Russell 3.000. Essa 
fatia em 2018 era de 7%, segundo a 
Institutional Shareholder Services ESG 
 
Por Patrick Temple-West — 
Financial Times, de Nova York 
22/02/2022 05h02  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Johnson, CEO da Starbucks: sua 

bonificação saltou para US$ 20,4 

milhões — Foto: Laura 

McDermott/Bloomberg 

 

O executivo-chefe (CEO) da Starbucks, 

Kevin Johnson, assegurou parte de sua 

bonificação de 2021 ao cortar canudos 

de plástico e emissões de metano - um 

exemplo de uma tendência assumida 

pelas empresas americanas de reforçar 

pacotes de bonificações com metas 

ambientais e sociais. 

 

A Starbucks também se alinha a Apple e 

Disney ao agregar novas metas 

ambientais e metas ligadas ao ambiente 

de trabalho à remuneração de 2021, 

segundo análise da provedora de dados 

Sentieo. Os acionistas poderão votar em 

março a adoção dessas cláusulas quando 

as empresas realizarem suas 

assembleias anuais. 

 

A remuneração vinculada à 

responsabilidade social corporativa 

abarca mais de 20% das empresas que 

formam o índice Russell 3.000. Essa 

fatia em 2018 era de 7%, segundo a 

Institutional Shareholder Services ESG, 

braço da consultoria especializado em 

questões ambientais, sociais e de 

governança corporativa. As cláusulas de 

remuneração vinculadas à diversidade 

no trabalho alcançaram 11% em 2021, 

em relação aos 2,5% de 2018. 

 

Em 2021, a Starbucks não conseguiu 

apoio dos investidores para as 

bonificações de seus executivos 

referentes ao ano anterior, em parte 

devido a um bônus de retenção de US$ 

50 milhões oferecido a Johnson. Em 

consequência, a rede de cafeterias 

mudou seus pacotes de bonificações e 

acrescentou novos critérios ligados a 

meio ambiente e direitos humanos. 

 

No caso de Johnson, 10% de sua 

bonificação anual foi vinculada a 

cláusulas ambientais, entre as quais 

esforços para “eliminar canudos de 

plástico” e “redução de metano ao nível 

da unidade de produção rural”, entre 

outras coisas. A Starbucks disse ter 

lançado canudos naturais, 

biodegradáveis, em setembro de 2021 e 

que uma iniciativa sustentável no 

âmbito dos laticínios terá início neste 

ano. 
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Outros 10% da remuneração foram 

vinculados à retenção de funcionários 

que fazem parte de minorias e a outras 

metas ligadas ao local de trabalho, disse 

a Starbucks. Johnson cumpriu todas as 

metas anuais de bonificações e sua 

remuneração total de 2021 saltou para 

US$ 20,4 milhões, em relação aos US$ 

14,7 milhões de 2020 e aos US$ 19,2 

milhões de 2019. 

 

Com o aumento das bonificações ligadas 

a questões ambientais, sociais e de 

governança (ESG, na sigla em inglês), os 

acionistas expressam seu ceticismo. 

Estão frustrados com grandes 

bonificações concedidas com pouca 

transparência. Um número recorde de 

empresas arroladas no índice S&P 500 

não tiveram apoio dos investidores a 

bonificações em 2021. 

 

As cláusulas de remuneração ligadas à 

esfera da responsabilidade pelos 

critérios ESG tendem a ser vagas, e os 

gestores de ativos manifestaram 

preocupação de que, se a remuneração 

pelos critérios ESG substituir metas de 

bonificações vinculadas ao desempenho 

do preço das ações, os executivos 

poderão estar protegendo suas 

bonificações durante um mercado 

acionário turbulento, neste ano. 

 

A métrica ESG na remuneração “é 

incrivelmente ampla e de alto nível e 

quase sempre, pelo menos nos Estados 

Unidos, envolvida no programa 

[salarial] de curto prazo”, diz Caitlin 

McSherry, vice-presidente e diretora de 

gestão de investimentos da Neuberger 

Berman. “É justo encarar com ceticismo 

o que está verdadeiramente em risco na 

remuneração baseada no desempenho, 

especialmente com relação à introdução 

de elementos mais qualitativos”, disse. 

 

 

A Apple incorporou em 2021 uma 

cláusula ESG às bonificações anuais em 

dinheiro a executivos, passíveis de 

aumentar a remuneração em 10%, com 

base em “valores da Apple e em outras 

iniciativas comunitárias fundamentais”, 

segundo o ISS. Mas, como os executivos 

alcançaram metas de vendas e de 

receita, o elemento ligado ao critério 

ESG não foi acrescentado à bonificação, 

informou a Apple. O ISS recomendou 

que os acionistas da Apple votassem 

contra a remuneração destinada ao CEO 

Tim Cook e a outros executivos do grupo 

de tecnologia no início deste mês. 

 

A Disney incorporou metas de 

diversidade e de inclusão, 

transformando esses critérios na 

métrica não financeira de maior 

ponderação do plano de bonificações da 

empresa de 2021. 

 

A Apple não fez comentários adicionais, 

além dos documentos apresentados à 

autoridade reguladora. A Starbucks e a 

Disney não se pronunciaram. 

 

As empresas deveriam migrar para uma 

métrica salarial quantificável de ESG, 

como as especificações adotadas pela 

Starbucks, disse Robin Ferracone, 

fundadora da consultoria em 

remuneração Farient Advisors. As 

empresas deveriam “temer a reação” 

caso paguem bonificações derivadas de 

uma métrica de ESG imprecisa, disse 

ela. “Se uma medida [ESG] não for 

passível de ser respaldada, pode-se ter 

problemas com a Securities and 

Exchange Commission [SEC, o órgão 

regulador das bolsas americanas]”, 

disse. “Com mais quantificação, ficará 

cada vez mais difícil fraudar os 

resultados.” (Tradução de Rachel 

Warszawski) 

 

 



8 

 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/22/bonus-atrelados-a-
metas-esg-levantam-duvidas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/22/bonus-atrelados-a-metas-esg-levantam-duvidas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/22/bonus-atrelados-a-metas-esg-levantam-duvidas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/22/bonus-atrelados-a-metas-esg-levantam-duvidas.ghtml
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Jurídico 

STF reduz 'do milhão ao 
milhar' honorários de 
advogados 
 
Entendimento revoltou advogados 
 
Brasília 
22/02/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 

reduziu os honorários advocatícios 

em uma ação de R$ 7,4 

milhões para R$ 10 mil. O motivo, 

segundo o relator, ministro Luís Roberto 

Barroso, é que o valor inicial fixado de 

honorários causaria prejuízo 

desproporcional à Fazenda Pública. 

 

Os honorários se referem à ação julgada 

em setembro. Nela, o Supremo 

autorizou a retenção pelo Distrito 

Federal - com o repasse ao IPREV/DF - 

do montante mensal das contribuições 

previdenciárias devidas ao Regime Geral 

de Previdência Social até que haja a 

compensação do estoque previdenciário 

existente entre o DF e a autarquia 

federal (ACO 2988). Originalmente os 

honorários foram fixados em 1% do 

valor da causa. 

 

 

O ministro Luís Roberto Barroso — 

Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE 

 

“Embora o percentual fixado tenha se 

limitado ao mínimo previsto na lei, 

ainda assim, em razão do vultuoso valor 

da causa, a quantia efetivamente devida 

seria exorbitante”, afirmou Barroso no 

voto. 

 

O Código de Processo Civil (CPC) 

permite que o juiz fixe honorários por 

apreciação equitativa, ou seja, sem 

vínculo com percentuais do valor da 

causa mas com base na compatibilidade 

com o trabalho desenvolvido. O CPC 

indica essa modalidade para causas em 

que o proveito econômico for 

inestimável ou irrisório. 

 

“Nada obstante o inegável zelo dos 

profissionais que atuaram na causa, 

entendo que a natureza do processo e o 

trabalho exigido para o seu 

encaminhamento não justificam a 

fixação de honorários em 

aproximadamente R$ 7,4 milhões”, 

afirmou Barroso. A decisão foi unânime. 

 

O entendimento revoltou advogados. De 

acordo com Kelly Martarello, sócia do 

escritório Martarello Advogados, a 

decisão é lamentável. Para Everton 

Lazaro, advogado tributarista no 

escritório Rayes & Fagundes Advogados 

Associados, o entendimento expõe “falta 

de reconhecimento e incentivo àqueles 

que diariamente laboram com Direito”. 

 

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

r-juridico/coluna/stf-reduz-do-milhao-

ao-milhar-honorarios-de-

advogados.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/stf-reduz-do-milhao-ao-milhar-honorarios-de-advogados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/stf-reduz-do-milhao-ao-milhar-honorarios-de-advogados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/stf-reduz-do-milhao-ao-milhar-honorarios-de-advogados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/stf-reduz-do-milhao-ao-milhar-honorarios-de-advogados.ghtml
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Economia 

MP do crédito, que deve 
liberar R$ 100 bi a micro, 
pequenas e médias empresas, 
será lançada após o carnaval 
 
No entanto, setor bancário pressiona o 
governo para renegociar empréstimos 
em atrasos e criar mecanismos contra 
inadimplência 
 
Geralda Doca 
21/02/2022 - 20:21 / Atualizado em 
21/02/2022 - 21:45 
 

Novo site do BC para consultar se tem 

algum dinheiro esquecido em bancos 

entrou no ar dia 14 Foto: Arquivo 

 

BRASÍLIA - O governo prepara uma 

medida provisória (MP) para relançar 

nos próximos dias as linhas de crédito 

criadas durante a pandemia paramicro, 

pequenas e médias empresas. De acordo 

com integrantes da equipe econômica, o 

pacote ainda está sob análise e só deve 

ser publicado depois do Carnaval. Mas 

ele já enfrenta pressão do setor bancário, 

que quer proteção contra inadimplência. 

 

Com a projeção de liberar até R$ 100 

bilhões, a medida tem como foco três 

modalidades: Programa Emergencial de 

Acesso ao Credito (PEAC); o Programa 

de Estímulo ao Crédito (PEC), destinado 

a Microempreendedores Individuais 

(MEI) e pescadores; e o Programa 

Nacional de Apoio às Microempresas e 

de Pequeno Porte (Pronampe). 

 

 O objetivo é atender empresas que 

faturam até R$ 300 milhões por ano. 

Segundo técnicos a par das discussões, a 

medida não deve exigir recursos novos. 

A ideia é utilizar verba existente nos 

fundos garantidores de crédito, que 

foram fomentados pelo Tesouro 

Nacional para dar suporte às operações, 

cobrindo uma parte da inadimplência 

das carteiras dos bancos.  

 

O dinheiro aportado pelo Tesouro entra 

como garantia à operação, deixando o 

juro mais baixo. O entendimento do 

Ministério da Economia é que a verba 

que não foi usada como garantias não 

precisa retornar para os cofres da União 

e pode ser reaplicada.  

 

Os bancos privados querem que o 

governo crie mecanismos para reduzir a 

inadimplência dos programas e 

condições diferenciadas para 

renegociação de dívidas. Segundo dados 

do Sebrae, a taxa média no Pronampe, 

por exemplo, destinado a empresas com 

faturamento de R$ 360 mil até R$ 4,8 

milhões por ano, está em 2,6%, abaixo 

do mercado, que é de 4,6%. 

 

A estimativa é de essa taxa tende a subir 

diante da conjuntura econômica. Um 

dos pleitos é que parte dos recursos seja 

utilizado para renegociação destes 

empréstimos em atraso. 

 

Enquanto a equipe econômica prepara a 

MP, o Congresso Nacional começa a 

avaliar projetos para impedir uma 

escalada na inadimplência das 

operações contratadas até o ano 

passado. Isso significa uma taxa atual de 

12,00%, exatamente o dobro da 

proposta do parlamentar na 

renegociação.  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/guedes-diz-empresarios-que-governo-lancara-pacote-de-credito-ate-100-bi-na-proxima-semana-1-25397805
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/guedes-diz-empresarios-que-governo-lancara-pacote-de-credito-ate-100-bi-na-proxima-semana-1-25397805
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O PEAC Maquinhas (com crédito obtido 

via máquinas de cartão), por exemplo, 

têm por trás o Fundo Garantidor para 

Investimentos (FGI), gerido pelo 

BNDES. Já o Pronampe, o Fundo 

Garantidor de Operações (FGO), 

administrado pelo Banco do Brasil. 

 

O governo negocia também com o 

Sebrae a possibilidade de a entidade 

aportar recursos próprios no Fundo de 

Aval às Micro e Pequenas Empresas 

(Fampe), em parceria como BNDES e a 

Caixa Econômica Federal. A projeção de 

liberar R$ 100 bilhões para as empresas 

considera a verba existente nos fundos 

garantidores, segundo técnicos da 

equipe econômica.  

 

De acordo com dados do Sebrae, as 

modalidades resultaram em 1,242 

milhão de operações e um volume de 

financiamento de R$ 82,1 bilhões. 

 

As linhas tem condições distintas, como 

juros, prazo de pagamento e carência, 

mas as taxas são inferiores às cobradas 

pelo mercado. A tendência é que o 

governo mantenha os mesmos 

parâmetros, como assegurar até 25% do 

percentual de inadimplência das 

carteiras dos bancos. 

 

Na lei do Pronampe, a taxa equivale a 

juros máximos iguais à Selic, mas 1,25%. 

Contudo a Selic vem subindo e já atingiu 

10,75% ao ano, com perspectiva de alta. 

  

Para acelerar a tramitação da MP no 

Congresso, técnicos do governo 

defendem que o senador Jorginho Mello 

(PL-SC), autor de projeto que fortalece o 

Pronampe seja o relator da proposta. 

 

Um projeto do deputado Efraim Filho 

(DEM-PB) quer autorizar a 

renegociação das dívidas do Pronampe 

em até 48 meses, com juros limitados a 

6% ao ano. Pelas regras do programa, os 

juros cobrados são de Selic — elevada no 

começo de fevereiro para 10,75% ao ano 

— mais 1,25% o ano. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/mp-do-credito-que-
deve-liberar-100-bi-micro-pequenas-
medias-empresas-sera-lancada-apos-
carnaval-25404191  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mp-do-credito-que-deve-liberar-100-bi-micro-pequenas-medias-empresas-sera-lancada-apos-carnaval-25404191
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mp-do-credito-que-deve-liberar-100-bi-micro-pequenas-medias-empresas-sera-lancada-apos-carnaval-25404191
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mp-do-credito-que-deve-liberar-100-bi-micro-pequenas-medias-empresas-sera-lancada-apos-carnaval-25404191
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mp-do-credito-que-deve-liberar-100-bi-micro-pequenas-medias-empresas-sera-lancada-apos-carnaval-25404191
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mp-do-credito-que-deve-liberar-100-bi-micro-pequenas-medias-empresas-sera-lancada-apos-carnaval-25404191
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Economia 

Brasil abre 'nova fronteira 
eólica' com regulamentação 
de aerogeradores no mar. 
Ibama já tem 36 pedidos 
 

Modalidade foi regulamentada em 

janeiro. Requerimentos somam 80 GW, 

quatro vezes a capacidade atual de 

geração a partir do vento no país 
 
Manoel Ventura 
22/02/2022 - 05:30 
 

Pôr do sol em parque eólico na costa de 

Liverpool, na Inglaterra Foto: PAUL 

ELLIS / AFP/26-05-2021 

 

BRASÍLIA - Regulamentada no fim de 

janeiro, a energia eólica com geradores 

instalados no meio do mar (chamada 

de offshore) tem potencial de aumentar 

os investimentos no setor e ampliar a 

geração de energia sustentável no país. 

 

Considerada a “nova fronteira” da 

geração de eletricidade, essa tecnologia 

está em expansão na Europa e na Ásia e 

começou a dar seus primeiros passos no 

Brasil, com pedidos de autorização para 

parques eólicos no mar. 

 

Até agora, o Ibama já recebeu 36 pedidos 

de licenciamento ambiental para a 

exploração em diversas áreas, nos 

estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Espírito Santo, Rio Grande do Sul 

e Rio de Janeiro. 

Aerogeradores são embalados pelo 

vendo na costa da Alemanha no Mar do 

Norte: parques eólicos no mar são uma 

modalidade consolidada na Europa há 

anos Foto: FABIAN BIMMER / 

Reuters/6-8-2013 

 

A expectativa é que as primeiras áreas 

sejam autorizadas neste ano. No total, os 

pedidos somam 80 gigawatts (GW) de 

energia, o que dá a dimensão do 

potencial dessa vertente. 

 

Para comparação, toda a capacidade 

instalada de geração de energia do país 

hoje soma 173 GW, de acordo com dados 

do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS). Desse total, 20 GW são 

de parques eólicos em solo, já 

conhecidos em todo o país. 

 

O governo prepara agora o primeiro 

leilão para o uso de áreas no mar com 

potencial de instalação dos 

aerogeradores. Empresas interessadas 

em estudar as regiões terão direito às 

áreas e, depois, podem obter a outorga 

dos empreendimentos de geração de 

energia. 

 

Entenda como é a geração de 
energia no mar 

 
O secretário adjunto de Planejamento e 

Desenvolvimento Energético do 

Ministério de Minas e Energia (MME), 

Marcello Cabral, diz que o governo 

trabalha para que esse leilão seja 

realizado no início do próximo ano: 
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— A nossa previsão é fazer o leilão do uso 

do espaço no ano que vem, logo no 

começo. A gente está eliminando 

aventureiros no processo. Queremos 

interessados que vão executar o projeto 

até o final. Isso é um dos pontos fortes 

que a regulamentação do MME vai 

trazer. 

 

Pás de até 100 metros 
 
Para especialistas e agentes do setor, o 

potencial do Brasil é único, mas há 

desafios pela frente. Segen Estefen, 

coordenador do laboratório de 

tecnologia submarina da Coppe/UFRJ, 

diz que a energia eólica offshore se 

tornou um “próximo passo” conforme o 

tamanho das turbinas foi aumentando, 

assim como o potencial de geração. 

 

Em terra, a capacidade máxima de 

geração das turbinas chega a 5,6 

megawatts (MW). Em mar, há projetos 

que apontam uma capacidade de quase 

o dobro, de 12 MW, e alguns testes 

chegam a 15 MW. 

 

Com a potência maior, é preciso 

aumentar os tamanhos das pás, que 

atingem hoje envergaduras de até 100 

metros, tamanho inviável para 

transporte em terra. 

 

A alternativa, então, é instalar a turbina 

em áreas mais amplas e de transporte 

mais simples, como o oceano. A partir 

daí, o princípio é o mesmo: as pás giram 

com o vento e movem um rotor, que 

então gera a energia. 

 

Outra vantagem da eólica offshore, 

afirma Estefen, é que os ventos no mar 

encontram obstáculos menores, pois 

não há morros e cidades próximas. 

Subestação de parque eólico no mar em 

Cleve Hill, no Reino Unido. Cabos 

submarinos de mais de 50 metros de 

extensão conectam torres de 

aerogeradores aos equipamentos da 

alemã Siemens Foto: 

Divulgação/Siemens/05-07-2013 

 

Hoje, em geral, os parques no oceano em 

outros países vão até um limite de 80 

metros de profundidade. As torres que 

sustentam os aerogeradores são 

instaladas com pilares que vão até o 

fundo do mar. 

 

Em águas mais profundas, é necessário 

usar estruturas flutuantes, semelhantes 

às de plataformas de petróleo, mas a 

maioria ainda está em fase de testes. 

 

— Estamos assistindo hoje uma 

movimentação intensa no mundo inteiro 

para que a descarbonização da geração 

elétrica em parte se dê pela energia 

eólica offshore — disse o professor da 

UFRJ. 
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Um estudo da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) aponta que o Brasil 

teria um potencial de geração de 700 

GW pela eólica offshore, considerando 

apenas até 50 metros de profundidade. 

Com marcas maiores, o potencial 

também cresce. Esse número não 

considera, porém os outros usos do mar 

que precisam ser respeitados, como 

transporte, lazer e exploração de 

petróleo. 

 

Viabilidade também depende da 
economia 
 
Embora haja esse potencial, a 

efetividade dos investimentos vai ser 

muito menor, afirma Elbia Gannoum, 

presidente executiva da Associação 

Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). 

Hoje, essa tecnologia ainda é mais cara 

que as eólicas no solo. Mas a tendência é 

de redução de preços, na medida em que 

os geradores se tornam mais populares 

na Europa. 

 

— O potencial eólico, 

tanto onshore quanto offshore, olhando 

para a necessidade do Brasil, é 

praticamente infinito, e nós temos um 

desejo de investimentos muito grande. 

Agora, o quanto isso vai se tornar 

realidade, vai depender de uma série de 

fatores, inclusive da economia do Brasil 

— afirma. 

  

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/brasil-abre-nova-fronteira-
eolica-com-regulamentacao-de-
aerogeradores-no-mar-ibama-ja-tem-
36-pedidos-25402302  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/brasil-abre-nova-fronteira-eolica-com-regulamentacao-de-aerogeradores-no-mar-ibama-ja-tem-36-pedidos-25402302
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/brasil-abre-nova-fronteira-eolica-com-regulamentacao-de-aerogeradores-no-mar-ibama-ja-tem-36-pedidos-25402302
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/brasil-abre-nova-fronteira-eolica-com-regulamentacao-de-aerogeradores-no-mar-ibama-ja-tem-36-pedidos-25402302
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/brasil-abre-nova-fronteira-eolica-com-regulamentacao-de-aerogeradores-no-mar-ibama-ja-tem-36-pedidos-25402302
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/brasil-abre-nova-fronteira-eolica-com-regulamentacao-de-aerogeradores-no-mar-ibama-ja-tem-36-pedidos-25402302
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Combustíveis: relator do 
Senado rejeita proposta para 
reduzir tributos sobre diesel 
e GLP 
 
Novo parecer rejeita a proposta 
defendida pelo Ministério da Economia, 
que evitaria um efeito maior nas contas 
públicas 
 
Daniel Weterman e Lorenna Rodrigues, 
O Estado de S.Paulo 
21 de fevereiro de 2022 | 15h16 
 
BRASÍLIA - O relator do pacote 

do combustível no Senado, Jean 

Paul Prates (PT-RN), rejeitou a inclusão 

de uma proposta para zerar a cobrança 

de impostos federais sobre o diesel e 

o gás de cozinha. Com isso, o projeto 

continua tratando apenas de mudanças 

na cobrança do ICMS, imposto 

arrecadado pelos Estados. O texto está 

pautado para quarta-feira, 23, no 

plenário da Casa, mas, como mostrou 

o Estadão/Broadcast, a votação pode 

ser adiada para março. 

 

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), 

aliada do governo, apresentou uma 

emenda para zerar a cobrança de PIS e 

Cofins sobre óleo diesel, biodiesel e GLP 

até 31 de dezembro de 2022 e dispensar 

a compensação exigida pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

(LRF) para a desoneração, a pedido da 

equipe econômica. Na última quinta-

feira, 17, o relator chegou a falar ao 

jornal "O Globo" que incluiria a proposta 

no projeto, mas, em parecer protocolado 

no sábado, 19, rejeitou a emenda. 

Carro estacionado em posto; Senado 

discute proposta para reduzir preços dos 

combustíveis Foto: Alex Silva/ Estadão 

 

“Deixamos de acolher a Emenda nº 6, 

por entender que a dispensa das 

exigências fiscais da LRF e da LDO nela 

veiculada extrapola o propósito desse 

projeto. Ademais, representa um risco 

de que a redução dos preços obtida pela 

racionalização dos tributos sobre os 

combustíveis seja consumida pela 

desvalorização do real causada pela 

redução da confiança do mercado na 

gestão fiscal brasileira”, escreveu o 

relator na justificativa. 

 

O senador aceitou outras alterações no 

projeto, incluindo a obrigatoriedade de 

cobrança das alíquotas do ICMS por litro 

de combustível, e não mais pelo preço 

final do produto. Além disso, ele incluiu 

o etanol anidro e o GLP no modelo de 

cobrança monofásica do imposto, 

instituído pelo projeto. Na versão 

anterior, apenas gasolina, diesel e 

biodiesel estavam incluídos na medida. 

 

Os Estados terão liberdade para definir 

a tributação, de acordo com a proposta. 

Ainda assim, os secretários estaduais de 

Fazenda são contra o projeto porque 

uma cobrança uniforme poderia 

aumentar a carga tributária em alguns 

Estados. Além disso, há temor de queda 

de arrecadação com a cobrança 

monofásica, em apenas uma etapa da 

comercialização. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas-de-cozinha
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lei-de-responsabilidade-fiscal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lei-de-responsabilidade-fiscal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lei-de-responsabilidade-fiscal
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Ministério da Economia 
derrotado 
 
Sem espaço no orçamento para cortar 

mais despesas, a equipe do ministro 

Paulo Guedes queria o afastamento da 

LRF nesse ponto, o que permitiria 

reduzir tributos sobre os combustíveis 

sem compensação. 

 

Como mostrou o Estadão/Broadcast, 

integrantes da Economia apostam no 

projeto do Senado para “barrar” a 

tramitação de uma Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) que desonera 

combustíveis e foi apelidada pela Pasta 

de “PEC Kamikaze”. Pelas projeções da 

equipe, essa PEC teria um impacto de 

mais de R$ 100 bilhões. 

 

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

ias/geral,combustivel-relator-senado-

tributos,70003986073  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Bancos centrais se 
rearranjam em um cenário 
macroeconômico de inflação 
alta e desemprego 
 
Brasil retorna ao passado, dançando o 
samba macroeconômico de uma nota 
só: a Selic abrindo alas para a recessão 
entrar 

 
Ernesto Lozardo*, O Estado de S.Paulo 
22 de fevereiro de 2022 | 04h00 
 
A pandemia de covid-19 causou 

enormes desajustes macroeconômicos: 

elevação dos preços, queda do 

crescimento e enorme desemprego. É 

prematuro afirmar que a recente 

escalada inflacionária no mundo 

(incluindo o Brasil) originou-se 

unicamente por causa da expansão 

monetária. É preciso considerar a 

expansão fiscal; as restrições na oferta 

de insumos e componentes para a 

indústria e o agronegócio; o lockdown 

das pessoas; a guerra política sobre as 

vacinas; o aumento do preço 

do petróleo; e a crise energética. Sabe-

se que cada um desses eventos teve sua 

parcela de contribuição. Chegou a hora 

do rearranjo de todos os preços 

macroeconômicos: juros, taxa de 

câmbio, taxas de inflação e de salários. 

 

Nos Estados Unidos, foi muito rápida 

a recuperação econômica pós-

pandemia, provocando 

superaquecimento no mercado de 

trabalho, com desemprego em 3,9% e 

inflação recorde de 7%. Na zona do euro, 

o desemprego atingiu 7%, com inflação 

recorde de 5%. No Brasil, a inflação é a 

terceira maior entre os países do G-

20 (10,06% em 2021) e a taxa de 

desemprego é uma das mais elevadas 

(11,7%), ficando apenas abaixo 

da Espanha (13,3%). 

 

Chegou a hora do rearranjo de todos os 

preços macroeconômicos: juros, taxa de 

câmbio, taxas de inflação e de salários 

Foto: Estadão 

 

A rápida recuperação econômica dos 

Estados Unidos e da zona do euro deveu-

se à expansão monetária e fiscal, porém 

este feito chegou ao fim. No Brasil, 

o Banco Central (BC) foi o primeiro a 

elevar os juros. No início do terceiro 

trimestre do ano passado, alguns 

economistas da academia alertaram o 

BC sobre a urgência na elevação 

da Selic. 

 

O Fed (banco central dos Estados 

Unidos) anunciou que, em março, 

inaugurará a redução da compra de 

ativos financeiros e, mais adiante, a 

diminuição da sua carteira. O Banco 

Central Europeu (BCE), por sua vez, 

restringirá os estímulos monetários. 

Essas medidas provocarão o aumento 

das taxas de juros, desvalorização 

cambial, redução gradual da inflação e 

moderado impacto no mercado de 

trabalho. 

 

Mesmo assim, a decisão do Fed gera 

preocupação no tocante à sincronização 

dessas medidas com as taxas de juros em 

diferentes mercados. A dimensão da 

carteira do Fed é preocupante: em dois 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronav%C3%ADrus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petr%C3%B3leo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/infla%C3%A7%C3%A3o
https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/G-20
https://tudo-sobre.estadao.com.br/G-20
http://tudo-sobre.estadao.com.br/Espanha
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Federal%20Reserve
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Federal%20Reserve
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Banco%20Central%20Europeu
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Banco%20Central%20Europeu
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anos de pandemia, ela saltou de US$ 5 

trilhões para US$ 9 trilhões (4,5 vezes 

o PIB brasileiro). 

 

Jerome Powell, presidente do Fed, 

quer evitar que haja uma massiva venda 

de títulos do Tesouro, com queda no 

preço e aumento abrupto no 

rendimento. Como ocorreu na gestão 

Bernanke. 

 

No Brasil, a desconstrução da meta 

fiscal, somada às pressões 

inflacionárias, obrigará o BC a elevar a 

taxa Selic para 12,25%, e, assim, trazer a 

inflação próxima de 5%. Isso 

representará juros reais de 7,25% ao 

ano. O descontrole fiscal é mortal para o 

crescimento econômico. Em resumo, o 

Brasil retorna ao passado, dançando o 

samba macroeconômico de uma nota só: 

a Selic abrindo alas para a recessão 

entrar.  

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,bancos-centrais-se-
rearranjam-em-um-cenario-
macroeconomico-de-inflacao-alta-e-
desemprego,70003986597  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/PIB
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Jerome%20Powell
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-centrais-se-rearranjam-em-um-cenario-macroeconomico-de-inflacao-alta-e-desemprego,70003986597
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-centrais-se-rearranjam-em-um-cenario-macroeconomico-de-inflacao-alta-e-desemprego,70003986597
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-centrais-se-rearranjam-em-um-cenario-macroeconomico-de-inflacao-alta-e-desemprego,70003986597
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-centrais-se-rearranjam-em-um-cenario-macroeconomico-de-inflacao-alta-e-desemprego,70003986597
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-centrais-se-rearranjam-em-um-cenario-macroeconomico-de-inflacao-alta-e-desemprego,70003986597


19 

 

 
 
Economia 

Conta de luz pode subir com 
briga entre governo e térmica 
da J&F 
 
Contratada no auge da crise hídrica, 
Âmbar pediu na Justiça R$ 740 mi por 
energia; governo quer pagar R$ 19 mi 

 
21.fev.2022 às 23h15 
Alexa SalomãoNicola Pamplona 
BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO 
 
Distribuidoras de energia e grandes 

empresas estão se mobilizando para 

reunir milhões de reais e cumprir uma 

decisão judicial liminar de primeira 

instância que o governo não consegue 

reverter e pode pressionar ainda mais a 

conta de luz. 

 

O rateio milionário vai bancar um 

pagamento para a gaúcha Usina 

Termoelétrica Uruguaiana (UTE 

Uruguaiana), da Âmbar, empresa de 

energia do grupo J&F, o mesmo que é 

dono da companhia de carnes JBS. 

 

A CCEE (Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica), responsável pela 

contabilidade do setor, já pagou os R$ 19 

milhões considerados justos pelo poder 

público. Mas a Âmbar conseguiu na 

Justiça o diretor de receber cerca de R$ 

740 milhões, e o pagamento precisa ser 

depositado até 9 de março. 

 
Linha de transmissão de energia durante 

o pôr do sol na região de Brasilia - Ueslei 

Marcelino/29.ago.2018 Reuters 

 

A maior parte dessa despesa vai ser 

coberta pelas distribuidoras e, quando 

chegar na conta de luz, vai elevar a tarifa 

em 0,5%, segundo estimativa da AGU 

(Advocacia Geral da União). Pela 

regra, distribuidoras arcam com 70% 

desse tipo de despesa e grandes 

consumidores industriais, com 30%. 

 

A área jurídica do governo ainda corre 

contra o tempo para conseguir 

suspender a decisão ou conseguir 

autorização para fazer o depósito em 

juízo, considerando que, efetuado o 

pagamento, o dinheiro não vai voltar. 

 

Para entender como a situação chegou a 

tal impasse é preciso voltar alguns meses 

no tempo. No auge da seca e da crise de 

abastecimento, o governo criou uma 

espécie de programa emergencial para 

comprar energia de térmicas que 

estavam fora de operação. 

 

[ x ] 

 

A termelétrica de Uruguaiana, movida a 

gás, respondeu ao chamado e fez uma 

oferta. Como o momento era de 

desespero entre as autoridades, que 

tentavam evitar apagões, a Âmbar 

conseguiu um contrato por R$ 2.518,44 

por MWh (megawatt-hora) —que serve 

de base para o cálculo dos R$ 740 

milhões que a empresa defende receber. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/alexa-salomao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/luz-mais-cara-ja-forca-22-dos-brasileiros-a-atrasar-a-conta-para-comprar-comida.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/luz-mais-cara-ja-forca-22-dos-brasileiros-a-atrasar-a-conta-para-comprar-comida.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jbs/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/bolsonaro-deixara-bomba-inflacionaria-para-proximo-governo-com-pedalada-na-conta-de-luz-diz-instituto.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/10/seca-historica-revela-naufragio-de-90-anos-e-construcoes-submersas-no-interior-de-sp.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/bolsonaro-diz-que-brasil-deve-enfrentar-problemas-de-abastecimento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/ons-abre-chamada-para-contratar-energia-emergencial-de-usinas-termicas.shtml
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Foi o segundo maior valor pago pela 

energia gerada a gás natural contratada 

pelo governo na crise. A empresa 

comprometeu-se a fazer entregas nos 

meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2021. 

 

Mas a térmica não conseguiu fazer a 

entrega no prazo previsto. A portaria de 

número 17, do MME (Ministério de 

Minas e Energia), que permitiu a 

compra emergencial de fornecedores 

térmicos, exigia a entrega mensal de ao 

menos 50% da energia estabelecida no 

contrato. 

 

Alegando problemas com fornecedores 

de gás na Argentina e na Bolívia, a 

térmica da Âmbar entregou em outubro 

apenas 6,45% do acertado. O ONS 

descredenciou a usina e buscou outros 

fornecedores. 

 

Insatisfeita, após garantir o 

fornecimento de gás, a Âmbar foi brigar 

na Justiça para poder entregar o volume 

de energia acertado no contrato 

emergencial. A partir do fim de 

novembro, começou a injetar 

eletricidade no sistema. 

 

Naquele momento, porém, as chuvas já 

haviam começado a chegar aos 

reservatórios, derrubando o preço da 

energia e levando o governo a desligar 

usinas mais caras. Por isso, o governo 

entende que deve pagar R$ 19 milhões, 

não R$ 740 milhões. 

 

Na ação, a empresa alega que o 

descumprimento do contrato foi 

causado por fatores externos não 

gerenciáveis, já que o governo argentino 

determinou a suspensão das 

exportações de gás, impossibilitando a 

geração em outubro. 

 

Diz ainda que recebeu apoio do governo 

brasileiro para contornar o impasse 

junto ao governo argentino, o que 

indicaria a intenção de comprar a 

energia de Uruguaiana. Por fim, diz que 

pagou cerca de R$ 500 milhões por um 

novo contrato de gás. 

 

A ação judicial afirma que a Âmbar 

"envidou seus melhores esforços para 

viabilizar a geração de energia elétrica 

pela UTE Uruguaiana" e que o 

cancelamento da oferta nos meses de 

novembro e dezembro foi "inadequado, 

desnecessário e desproporcional". 

 

A Âmbar conseguiu uma primeira 

decisão favorável em 31 de novembro. A 

juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª vara da 

Justiça Federal no Distrito Federal, 

concordou que a empresa foi vítima de 

força maior e determinou, em decisão 

liminar, que a usina poderia fazer 

entregas referentes aos meses de 

novembro e dezembro, dentro dos 

parâmetros previstos no contrato 

original. 

 

O ONS recorreu em 10 de dezembro e a 

União, em 13 de dezembro. As 

demandas já estão na mesa do 

desembargador Augusto Pires Brandão, 

do TRF 1 (Tribunal Regional Federal da 

1ª Região), em Brasília. Mas não houve 

manifestação até o momento. 

 

A AGU alega que a Âmbar não cumpriu 

o prazo do contrato e perdeu direito a 

receber o valor acordado, que equivale a 

39 vezes o valor médio do mercado em 

dezembro, cerca de R$ 67 por MWh. Foi 

esse o valor utilizado pela CCEE para 

efetuar o pagamento da Âmbar. 

 

Para a AGU, no momento em que a 

térmica começou a gerar "não era do 

interesse do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico, nem da União, utilizar 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/argentina/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/bolivia/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/reservatorios-do-centro-sul-enchem-mais-do-que-o-esperado-em-outubro.shtml
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energia da Âmbar". O risco do 

suprimento de gás, acrescenta, era da 

companhia. 

 

Em 31 de dezembro, um despacho do 

juiz de plantão do TRF 1 pediu urgência 

no cumprimento da decisão. Como o 

recurso do poder público não anda na 

segunda instância, e o prazo está 

expirando, a câmara determinou que as 

empresas enviem o dinheiro para fazer o 

pagamento. 

 

A disputa com a Âmbar não é o único 

caso de problema enfrentado pelo 

governo com as térmicas contratadas 

durante a crise hídrica. 

 

Os altos valores pagos por essa energia 

levaram a Aneel (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) a criar a bandeira 

tarifária de escassez hídrica, que 

acrescenta na conta de luz R$ 14,20 a 

cada 100 kWh (quilowatts-hora) 

consumidos. 

 

O valor é 50% superior à bandeira 

tarifária mais cara vigente até o início da 

crise, mas nem assim foi suficiente para 

cobrir os custos das térmicas e hoje o 

governo negocia novo empréstimo ao 

setor elétrico, que pode chegar a R$ 10,8 

bilhões, para cobrir o rombo. 

 

O ONS diz que descredenciou a usina 

seguindo diretrizes da portaria 17/2021 

do MME, que prevê o cancelamento de 

entregas futuras quando a geração é 

inferior a 50% da oferta, e que a térmica 

operou entre 3 e 31 de dezembro por 

força de liminar. 

 

A Âmbar não havia respondido a 

pedidos de entrevista até a publicação 

deste texto. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/conta-de-luz-pode-subir-

com-briga-entre-governo-e-termica-da-

jf.shtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Petróleo se aproxima dos US$ 
100 por crise na Ucrânia 
 
Preço disparou após Putin reconhecer 
independência de territórios 
separatistas no país 
 
22.fev.2022 às 10h16 
LONDRES | AFP 
 
O preço do petróleo disparou nesta 

terça-feira (22), impulsionado 

pela decisão do presidente russo, 

Vladimir Putin, de reconhecer a 

independência de dois territórios 

separatistas na Ucrânia, com o barril de 

Brent se aproximando dos US$ 100 (R$ 

509). 

 

Às 10h10 GMT (7h10 de Brasília), o 

preço do barril de Brent do Mar do Norte 

para entrega em abril subia 3,77%, a US$ 

98,97, após ser negociado alguns 

minutos antes a US$ 99,50 (R$ 507) . 

 

O barril WTI (West Texas Intermediate 

) para março negociado em Nova 

York subia 4,86%, a US$ 95,50 (R$ 

486,9). 

 

 
Refinaria de petróleo em Melbourne, 

Austrália - Mick Tsikas - 

21.jun.2010/Reuters 

 

[ x ] 

 

"A intensificação da crise entre a Rússia 

e a Ucrânia levantou preocupações 

sobre interrupções no fornecimento, 

pois se houver sanções, estas poderão 

paralisar a Rússia", que é o segundo 

maior exportador mundial de petróleo 

bruto e o primeiro de gás natural", 

explicou Victoria Scholar, analisa da 

Interactive Investor. 

 

A DECISÃO DE PUTIN 
 
Nesta segunda (21), Vladimir Putin deu 

um passo decisivo na rota de conflito 

com a Ucrânia e o Ocidente ao 

reconhecer as áreas autônomas 

resultantes da guerra civil no leste do 

vizinho. 

 

Depois de assinar o ato, determinou o 

envio de tropas do Kremlin para apoiar 

os separatistas étnicos russos —a 

agência Reuters relatou que tanques 

foram vistos próximos a Donetsk já na 

madrugada de terça (22), no horário 

local. 

 

Com isso, os arranjos que mal 

sustentavam o equilíbrio na região, os 

Acordos de Minsk (2014-15), morrem. A 

Rússia passa a ser um ator ativo no 

conflito, não mais um presumido juiz. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/petroleo-se-aproxima-dos-
us-100-por-crise-na-ucrania.shtml  
 

Retorne ao índice 
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https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/saiba-o-que-sao-os-acordos-de-minsk-e-se-eles-podem-solucionar-crise-na-ucrania.shtml
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Cármen Lúcia arquiva notícia-
crime contra Paulo Guedes a 
pedido da PGR 
 
22 de fevereiro de 2022, 9h47 
 
Acolhendo manifestação da 

Procuradoria-Geral da República (PGR), 

a ministra Cármen Lúcia determinou o 

arquivamento de uma petição em que o 

deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) 

apresentou ao Supremo Tribunal 

Federal notícia-crime que atribuía ao 

ministro da Economia, Paulo Guedes, a 

suposta conduta de advocacia 

administrativa e improbidade 

administrativa no processo de 

privatização da Eletrobras (Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A.). 

 

Segundo o parlamentar, ao incluir, na 

medida provisória sobre o tema, que a 

privatização estava condicionada à 

alienação da usina hidrelétrica de 

Tucuruí (PA), cuja concessão expira em 

30/8/2024, Guedes teria privilegiando 

um grupo de acionistas em detrimento 

dos interesses da União. 

 

Mas, de acordo com a PGR, a petição, 

protocolada com base em reportagem, 

foi uma tentativa de o parlamentar, 

insatisfeito com o resultado político da 

contenda, ressuscitar o tema na seara 

penal. A PGR ressaltou que o deputado 

apresentou 11 emendas ao texto da 

Medida Provisória 1.031/2021, 

convertida na Lei 14.182/2021, e que 

não há provas da conduta imputada ao 

ministro da Economia. 

 

Em sua decisão, a ministra Cármen 

Lúcia explicou que o pedido de 

arquivamento configura juízo negativo 

sobre a viabilidade da persecução penal 

pelo órgão que detém, com 

exclusividade, o poder de dizer se é 

possível instrumentalizar o processo 

judicial. Por esse motivo, é irrecusável. 

 

A relatora observou, entretanto, que o 

arquivamento deferido com fundamento 

na ausência de provas suficientes não 

impede novo pedido de investigação se, 

futuramente, surgirem novos 

indícios. Com informações da 

assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

Pet 9.702 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

22/carmen-lucia-arquiva-noticia-

crime-guedes-pedido-pgr  

 

Retorne ao índice 
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Vista de Toffoli interrompe 
julgamento do STF de decreto 
do governo sobre cavernas 
 
22 de fevereiro de 2022, 8h46 
Por Severino Goes 
 
O ministro Dias Toffoli pediu vista e 

interrompeu o julgamento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, de 

um decreto assinado pelo presidente 

Jair Bolsonaro que permite a construção 

de empreendimentos considerados de 

utilidade pública em áreas de cavernas.   

 

Governo de S. Paulo 

 

O caso estava sendo analisado no 

Plenário Virtual da Corte e o julgamento 

destinava-se a referendar decisão 

anterior do ministro Ricardo 

Lewandowski que cancelara o ato 

presidencial. Não há data para o 

julgamento ser retomado mas, até que 

ocorra uma definição e que Dias Toffoli 

apresente seu voto vista, continua 

valendo a decisão anterior do ministro 

relator. 

 

Ao tomar a decisão, Lewandowski 

atendeu parcialmente um pedido da 

Rede Sustentabilidade. "Considerando, 

especialmente, o risco de danos 

irreversíveis às cavidades naturais 

subterrâneas e suas áreas de influência, 

penso que se mostra de rigor o 

deferimento, em parte, da medida 

acautelatória pleiteada nesta ação", 

escreveu o ministro em seu despacho. 

 

De acordo com a decisão, estão 

suspensos dois dispositivos da nova 

legislação. Um deles permitiu a 

construção de empreendimentos e 

atividades nas cavernas. Outro, permitiu 

a destruição mesmo daquelas que os 

órgãos ambientais classificam como de 

relevância máxima. 

 

O ato governamental desencadeou 

protestos de ambientalistas, 

principalmente da Sociedade Brasileira 

de Espeleologia (SBE). Segundo a 

entidade, as cavernas vão sofrer 

degradação ambiental, embora sejam 

sítios nos quais existe proteção geológica 

e ambiental. 

 

"O decreto impugnado promoveu 

inovações normativas que autorizam a 

exploração econômica dessas áreas, 

reduzindo, em consequência, a proteção 

desse importante patrimônio ambiental. 

Suas disposições, a toda a evidência, 

ameaçam áreas naturais ainda intocadas 

ao suprimir a proteção até então 

existente, de resto, constitucionalmente 

assegurada", escreveu o magistrado. 

 

O ministro relembra que decretos 

anteriores do Executivo sobre o mesmo 

tema asseguravam proteção às cavernas, 

tipificando-as como de relevância 

máxima, alta, média ou baixa, 

assegurando às primeiras proteção 

integral imediata. Mas ressalta: "ao 

tratar desse tema, o Decreto atacado 

nesta ADPF, dentre outros aspectos 

negativos, permite que cavernas 

classificadas como de máxima 

relevância sofram impactos 

irreversíveis, desde que cumpridas 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-22/toffoli-interrompe-julgamento-decreto-governo-cavernas#author
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.935-de-12-de-janeiro-de-2022-373591582
https://www.conjur.com.br/2022-jan-17/partido-questiona-decreto-permite-construcoes-cavernas
https://www.conjur.com.br/2022-jan-24/lewandowski-suspende-decreto-governo-cavernas
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algumas condições, a meu ver 

incompatíveis — dada a sua conspícua 

vagueza — com o imperativo de proteção 

desse patrimônio natural pertencente, 

não apenas aos brasileiros, mas a 

própria humanidade como um todo". 

 

Morcegos 

 

Além disso, na visão do ministro, o novo 

decreto imprimiu "um verdadeiro 

retrocesso na legislação ambiental 

pátria, ao permitir — sob o manto de 

uma aparente legalidade — que 

impactos negativos, de caráter 

irreversível, afetem cavernas 

consideradas de máxima relevância 

ambiental, bem assim a sua área de 

influência, possibilidade essa 

expressamente vedada pela norma 

anterior". 

 

"Convém notar, por relevante, que a área 

de influência de uma cavidade 

subterrânea constitui importante fonte 

de nutrientes dos ecossistemas 

subterrâneos, abrangendo bacias 

hidrológicas, consistindo, ademais, a 

circunscrição domiciliar de espécies 

responsáveis pela entrada de alimento 

nas cavernas, a exemplo dos morcegos", 

salienta. 

 

Clique aqui para ler a decisão de 

Lewandowski 

ADPF 935 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

22/toffoli-interrompe-julgamento-

decreto-governo-cavernas  

 

Retorne ao índice 
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TRT-7 condena cerâmica em 
R$ 50 mil por dano moral 
coletivo 
 
22 de fevereiro de 2022, 10h12 
 
A Justiça do Trabalho do Ceará 

condenou uma empresa de cerâmica a 

pagar indenização de R$ 50 mil, a titulo 

de dano moral coletivo, devido a duas 

mortes decorrentes de acidentes de 

trabalho e por descumprimento de 

normas de segurança. 

 

Segundo a perícia, empresa não ofereceu 

equipamentos de proteção adequados 
Norasit Kaewsai/123RF 

 

A decisão foi proferida pelo juiz Jaime 

Bezerra Araújo, da Vara do Trabalho de 

Iguatu, em ação civil pública movida 

pelo Ministério Público do Trabalho. O 

valor será revertido para o Hospital e 

Maternidade Dr. Agenor Araújo, 

localizado naquele município. 

 

Segundo o relatório elaborado pela 

Superintendência Regional do Trabalho, 

o primeiro acidente ocorreu em 

setembro de 2019. Na ocasião, um 

operário fazia a limpeza de um máquina 

quando se desequilibrou e acabou 

prensado por dois rolos giratórios, 

morrendo no local. Já a outra morte 

aconteceu no ano seguinte. 

 

Para a perícia, os casos estão 

diretamente relacionados a negligências 

com a saúde e a segurança dos 

trabalhadores, uma vez que a empresa 

deixou de implementar o programa de 

prevenção de riscos ambientais e não 

disponibilizou equipamentos de 

proteção individual (EPIs) adequados, 

além de não ter não apresentado laudos 

de insalubridade e periculosidade. 

 

Diante disso, o Ministério Público do 

Trabalho ingressou com a ação pedindo 

que a V. B. Cavalcante Cerâmica fosse 

condenada a reparar os danos causados 

aos direitos coletivos dos trabalhadores. 

 

"Diante do evidente negligenciamento 

das obrigações firmadas junto ao 

Ministério Público do Trabalho, (...) de 

se impor à executada multa por 

descumprimento, ora fixada em R$ 50 

mil, a ser revertida à entidade pública ou 

privada, sem fins lucrativos, que operam 

na rede de saúde, para ações de 

enfrentamento à pandemia", sentenciou 

o magistrado. 

 

Ainda de acordo com o juiz, a 

condenação da empresa tem caráter 

pedagógico e reparador ao mesmo 

tempo. 

 

"Sempre que possível, tem-se buscado a 

reversão de valores decorrentes de 

danos morais coletivos à própria 

comunidade lesada. No caso, priorizou-

se aquisição de EPIs a trabalhadores da 

área de saúde, além de outros insumos 

no combate à Covid, após escolha de 

entidade sem fins lucrativos que atendeu 

a diversos critérios técnicos", 

explicou. Com informações da 

assessoria do TRT-7. 
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https://www.conjur.com.br/2022-fev-
22/empresa-condenada-50-mil-dano-
moral-coletivo  
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ANCT: Justiça do DF extingue 
cobrança do Difal a empresas 
em 2022 
 
Para extinguir a cobrança do Difal para 
2022, o juiz considerou que deve ser 
observado o princípio da anterioridade. 
 
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 
 
O juiz de Direito Daniel Eduardo 

Branco Carnacchioni, do DF, atendeu o 

pedido feito pela Associação 

Nacional dos Contribuintes de 

Tributos - ANCT e confirmou a 

suspensão de exigibilidade do Difal, no 

exercício financeiro de 2022, 

decorrentes de operações de vendas de 

mercadorias realizadas pela Associação 

a consumidores finais não 

contribuintes do ICMS. 

 

Na decisão, o magistrado também 

afastou qualquer sanção, penalidade, 

restrição ou limitação de direitos em 

razão do não recolhimento do Difal. 

 

 
ANCT: Justiça do DF extingue cobrança 

do Difal a empresas em 2022.(Imagem: 

Pixabay) 

 

A ANCT impetrou mandado de 

segurança questionando a exigibilidade 

do DIFAL, por parte das autoridades 

fazendárias do DF.  

 

Em fevereiro de 2021, o 

Supremo decidiu que é obrigatória lei 

complementar para a cobrança de 

diferenças do ICMS. Naquele 

julgamento, a Corte modulou os efeitos 

para que a decisão produzisse efeitos a 

partir de 2022, exercício financeiro 

seguinte à data do julgamento. 

 

Acontece que foi publicada no DF a LC 

190/22, disciplinando o Difal de ICMS 

em operações envolvendo mercadoria 

destinada a consumidor final não 

contribuinte localizado em outra 

unidade da Federação. A Associação, no 

entanto, argumenta que a norma deve 

observar os princípios da anterioridade 

previstos. 

 

Em janeiro deste ano, o juiz Daniel 

Eduardo Branco Carnacchioni deferiu 

liminar para sustar as cobranças. 

 

Princípio da anterioridade 

 

A decisão atual confirma a liminar. O 

magistrado explicou que, em razão do 

princípio da anterioridade 

nonagesimal, o Difal não poderá ser 

cobrado ou exigido no exercício 

financeiro de 2022, mas somente a 

partir do exercício financeiro de 

2023: "deve ser observado o princípio 

da anterioridade (aplicado quando há 

instituição ou aumento de tributo), o 

qual, inclusive, está expresso no texto 

da lei (artigo 3º), de acordo com o texto 

constitucional". 

 

Resolvendo o processo com julgamento 

de mérito, o magistrado concedeu a 

segurança para determinar que as 

"autoridades coatoras se abstenham de 

efetuar a cobrança do DIFAL da 

impetrante no exercício financeiro de 

2022, decorrentes de operações de 

vendas de mercadorias realizadas pela 

impetrante a consumidores finais não 

https://www.migalhas.com.br/quentes/358848/anct-justica-do-df-suspende-cobranca-do-difal-a-empresas-em-2022
https://www.migalhas.com.br/quentes/340799/stf-exige-lei-complementar-para-cobranca-de-diferencas-do-icms
https://www.migalhas.com.br/
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contribuintes do ICMS, situados no 

Distrito Federal, além de se afastar 

qualquer sanção, penalidade, restrição 

ou limitação de direitos em razão do 

não recolhimento do DIFAL". 

 

Para Luiz Manso, presidente da 

Associação, a decisão proferida em prol 

dos associados segue princípios 

contidos na Constituição e no Código 

Tributário Nacional, especialmente o 

da anterioridade, "que impede aumento 

abrupto de tributo em desfavor dos 

contribuintes, evitando surpresas 

tributárias indesejadas sem que o 

contribuinte tenha se programado 

economicamente para tanto". 

 

 Processo: 0700197-

19.2022.8.07.0018 

 

Leia a decisão.  

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360177/anct-justica-do-df-extingue-
cobranca-do-difal-a-empresas-em-2022  
 
Retorne ao índice 
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Empresa de SC não precisará 
pagar Difal do ICMS em 2022 
 
Juíza considerou aplicação dos 
princípios da anterioridade anual e da 
anterioridade nonagesimal. 
 
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 
 
Uma empresa de SC está liberada de 

pagar o Difal do ICMS no ano de 2022. 

Decisão é da juíza de Direito Substituta 

Cleni Serly Rauen Vieira, da 3ª vara da 

Fazenda Pública de Florianópolis/SC, 

ao deferir liminar em mandado de 

segurança. 

 

 
Empresa de SC não pagará Difal em 

2022.(Imagem: Freepik) 

 

A empresa que trabalha com 

distribuição de vacinas e medicamentos 

impetrou MS contra ato administrativo 

da secretaria de Estado da Fazenda de 

SC pleiteando a suspensão da 

exigibilidade do Difal exigido pelo 

Estado por operações que tenham como 

destinatário consumidor final não 

contribuinte do ICMS no curso de 2022. 

 

A juíza observou que, embora a 

jurisprudência do TJ/SC fosse no 

sentido de considerar desnecessária a 

edição de lei complementar regulando o 

tema, em fevereiro de 2021 o STF 

decidiu em sentido diametralmente 

oposto, exigindo a LC disciplinadora de 

normas gerais. 

 

Mas, como a LC 190, que dispõe sobre o 

tema, só foi sancionada em 2022, 

destacou a magistrada que ela somente 

poderá produzir efeitos a partir de 

2023. 

 

"Não há exceção constitucionalmente 

prevista de inaplicabilidade dos 

princípios da anterioridade anual e da 

anterioridade nonagesimal no que diz 

respeito ao ICMS. Se não há disposição 

constitucional expressa afastando a 

aplicação dos princípios, ambos devem 

ser respeitados." 

 

Ela deferiu, portanto, a liminar 

requerida, para que seja suspensa a 

exigibilidade do crédito tributário de 

Difal de ICMS incidente sobre as 

operações interestaduais que destinem 

mercadorias a consumidores finais não 

contribuintes localizados em SC no que 

se refere ao período de 1/1/22 a 

31/12/22. 

 

O escritório Maia & Anjos 

Advogados atua pela empresa. 

 

 Processo: 5025561-

57.2022.8.24.0023 

 

Leia a decisão. 

 

Questão tormentosa 

 

Todas as dúvidas envolvendo a 

cobrança do Difal serão sanadas no dia 

9 de março, quando Migalhas realiza o 

evento Difal do ICMS em 2022: 

Entenda a polêmica jurídica. O 

evento será totalmente online. Não 

perca tempo, inscreva-se aqui.  

 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/357926/difal-do-icms-entenda-o-que-e-e-a-confusao-envolvendo-a-nova-lei
https://www.migalhas.com.br/quentes/357926/difal-do-icms-entenda-o-que-e-e-a-confusao-envolvendo-a-nova-lei
https://eprocwebcon.tjsc.jus.br/consulta1g/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=50255615720228240023&num_chave=&num_chave_documento=&hash=1f301548ae51939b84e62ae91595b23e
https://eprocwebcon.tjsc.jus.br/consulta1g/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=50255615720228240023&num_chave=&num_chave_documento=&hash=1f301548ae51939b84e62ae91595b23e
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/6EDAB24318E3C8_decisao2Difal.pdf
https://eventos.migalhas.com.br/evento/323/difal-do-icms-em-2022-entenda-a-polemica-juridica
https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes

/360164/empresa-de-sc-nao-precisara-

pagar-difal-do-icms-em-2022  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/360164/empresa-de-sc-nao-precisara-pagar-difal-do-icms-em-2022
https://www.migalhas.com.br/quentes/360164/empresa-de-sc-nao-precisara-pagar-difal-do-icms-em-2022
https://www.migalhas.com.br/quentes/360164/empresa-de-sc-nao-precisara-pagar-difal-do-icms-em-2022
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Terceirização: TST começa a 
analisar mudanças na 
jurisprudência 
 
Na sessão de ontem, seis ministros 
apresentaram seus votos. A discussão 
continua hoje. 
 
terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 
 
O Pleno do TST prosseguirá, nesta 

terça-feira, 22, a partir das 13h, o 

julgamento de incidente de recurso 

repetitivo no qual fixará tese jurídica 

sobre pontos relativos aos processos 

que discutem a licitude da terceirização 

de serviços. 

 

Os dois temas são desdobramentos 

da decisão do STF que, em agosto de 

2018, fixou a tese de que é lícita a 

terceirização ou qualquer outra forma 

de divisão do trabalho entre pessoas 

jurídicas distintas, independentemente 

do objeto social das empresas 

envolvidas, mantendo a 

responsabilidade subsidiária da 

empresa contratante (caso a prestadora 

de serviços não consiga pagar os valores 

devidos, a tomadora é responsabilizada 

por eles). 

 

 
TST discute mudanças na 

jurisprudência de 

terceirização.(Imagem: Aldo Dias/TST) 

 

 

Na sessão de ontem, o relator, ministro 

Cláudio Brandão, e o revisor, ministro 

Douglas Rodrigues, apresentaram seus 

votos em sentidos diferentes em relação 

ao litisconsórcio (participação de mais 

de uma empresa na mesma ação), um 

dos temas a ser tratado na tese. 

Seguiram-se os votos dos ministros 

Augusto César e Breno Medeiros e das 

ministras Maria Helena Mallmann e 

Delaíde Miranda Arantes. 

 

Veja abaixo a íntegra da sessão: 

 

 Processo: 1000-

71.2012.5.06.0018 

 

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

/360193/terceirizacao-tst-comeca-a-

analisar-mudancas-na-jurisprudencia  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/286649/stf-julga-constitucional-terceirizacao-de-atividade-fim
https://www.migalhas.com.br/quentes/286649/stf-julga-constitucional-terceirizacao-de-atividade-fim
https://www.migalhas.com.br/quentes/286649/stf-julga-constitucional-terceirizacao-de-atividade-fim
https://www.migalhas.com.br/quentes/360193/terceirizacao-tst-comeca-a-analisar-mudancas-na-jurisprudencia
https://www.migalhas.com.br/quentes/360193/terceirizacao-tst-comeca-a-analisar-mudancas-na-jurisprudencia
https://www.migalhas.com.br/quentes/360193/terceirizacao-tst-comeca-a-analisar-mudancas-na-jurisprudencia
https://www.migalhas.com.br/


33 

 

 

 

Entenda quando cada estado 
vai começar a cobrar o Difal-
ICMS 
 
Levantamento do JOTA mostra que 
maioria dos estados começará a cobrar 
o Difal de ICMS entre março e abril 
 
LETÍCIA PAIVA 
JULIANA MATIAS 
SÃO PAULO 
22/02/2022 06:00 
 

Crédito: Unsplash 

 

Pelo menos 17 estados brasileiros 

pretendem começar a cobrar o 

diferencial de alíquota (Difal) de ICMS 

entre o final de março e o começo de 

abril. A maioria das unidades 

federativas, de acordo com 

levantamento feito pelo JOTA, decidiu 

esperar o prazo de 90 dias após a 

publicação da Lei Complementar (LC) 

190/22 ou o período de três meses após 

a disponibilização do portal com 

informações sobre o diferencial. 

 

A pesquisa revela que cada estado está 

decidindo individualmente quando 

começará a cobrar o Difal-ICMS. Apesar 

de a maioria dos estados colocar março 

ou abril como marco, alguns podem 

começar a exigir até antes disso. 

 

A questão remonta a março do 

ano passado, quando o Supremo 

Tribunal Federal (STF) definiu 

a JOTA+Full+List&utm_campaign

=a719e4413f-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_15

_01_04_COPY_01&utm_medium

=email&utm_term=0_5e71fd639b

-a719e4413f-

380194185">obrigatoriedade de 

edição de uma lei complementar, 

de âmbito nacional, para que fosse 

cobrado pelos estados o diferencial de 

alíquota de ICMS. O tributo incide sobre 

operações em que o consumidor final 

não é contribuinte do imposto e está em 

outro estado, como no ecommerce e no 

transporte interestadual. Para suprir a 

lacuna, o Congresso aprovou, no ano 

passado, o projeto que se tornou a Lei 

Complementar (LC) 190/2022. 

 

As divergências começaram por causa da 

data em que a lei complementar foi 

publicada: 5 de janeiro de 2022. A 

norma, em seu dispositivo final, define 

que, em relação à produção de efeitos da 

lei, deve ser levada em consideração a 

alínea c do inciso III do artigo 150 da 

Constituição Federal. O dispositivo 

proíbe cobrar tributos “antes de 

decorridos noventa dias da data em que 

haja sido publicada a lei que os instituiu 

ou aumentou”. 

 

Mas, como o texto virou lei apenas em 

2022, contribuintes defendem que a 

cobrança deva respeitar também a 

anterioridade do exercício financeiro, 

pela qual o novo tributo ou o aumento de 

alíquota só pode ser exigido a partir do 

ano seguinte. 

 

Outro ponto que pesa na decisão dos 

estados é o impacto financeiro em 

recolher ou não o Difal-ICMS. 

Levantamento do Comitê Nacional dos 

Secretários de Estado da Fazenda 

https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=75aa6fb243&e=0758320193
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021?utm_source=%3Cspan%20class=
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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(Comsefaz) mostra que os estados 

poderiam ter perdas em arrecadação 

estimadas em R$ 9,8 bilhões caso o 

diferencial não seja recolhido neste 

ano.Diante disso, até agora nenhum 

estado admitiu cobrar o Difal apenas em 

2023. Inclusive, alguns já previam essa 

arrecadação em planos divulgados em 

dezembro. Outros aprovaram leis 

estaduais no fim de dezembro para 

alterar as regras do ICMS e incluir o 

diferencial, além de definir que a 

cobrança respeitaria a vacância de 90 

dias – nesses casos, a controvérsia seria 

sobre o marco para o início dessa 

contagem. 

 

Validade imediata da cobrança do 

Difal-ICMS 

 

De modo geral, o entendimento dos 

estados que pretendem cobrar o Difal a 

partir de janeiro é que, uma vez que uma 

lei complementar já foi editada, teriam 

validade as legislações estaduais 

anteriores, pela interpretação dada 

ao julgamento do STF. 

 

Quando lidou com a questão, ainda em 

fevereiro de 2021, o tribunal modulou os 

efeitos da sua decisão para que as leis 

estaduais e convênio do Confaz que 

regulava o Difal perdessem validade a 

partir de 2022, caso não fosse criada 

uma lei complementar. O STF não 

expressou a necessidade de que os 

estados que já possuíam leis 

substituíssem as antigas. 

 

Antes da LC 190/2022, o Difal era 

tratado apenas na Emenda 

Constitucional 87/2015, que estabeleceu 

um escalonamento para repartir o 

diferencial entre os estados de origem e 

de destino. Desde 2019, já está previsto 

que a totalidade dele é recolhida apenas 

pelo ente onde está o consumidor final. 

 

Maranhão 
 
No estado, foi criada a Lei 

10.326/2015 para regular a emenda. A 

Secretaria da Fazenda do Maranhão 

entende que, com a chegada da nova lei 

federal, ela passaria a ter validade. 

“Portanto, não seria necessário atender 

o decurso de prazo noventena, nem 

considerado desrespeito ao  princípio 

constitucional da anterioridade anual”, 

comunica a pasta em nota enviada à 

reportagem. Assim, o recolhimento 

começaria em 5 de janeiro. 

 

Porém, afirma que o estado pretende 

obedecer uma eventual decisão coletiva 

que venha a ser “tomada em acordo com 

os demais estados, uma vez que algumas 

unidades da federação já decidiram pelo 

cumprimento do prazo de 90 dias antes 

da vigência da cobrança”. 

 

Piauí 
 
O estado publicou a Lei 

7.706/2021 para regulamentar a 

cobrança do diferencial do ICMS em 23 

de dezembro. De acordo com o texto, o 

dispositivo que estabelece o 

recolhimento passa a ter efeitos a partir 

do primeiro dia do ano seguinte. 

Portanto, começaria em 1º de janeiro. 

 

O Piauí ainda não divulgou se haverá 

mudanças nesta situação após a sanção 

da legislação federal ter acontecido após 

essa data. 

 

Rio de Janeiro 
 
O estado tem a Lei 7.071/2015 para 

regular o pagamento do Difal. A 

Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro 

informou, por meio de sua assessoria de 

imprensa, que está acompanhando e 

analisando alternativas legais para 

defender o interesse do Tesouro 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estados-nao-poderao-cobrar-diferencial-de-aliquota-de-icms-a-partir-de-janeiro-de-2022-25022021
https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/files?codigo=7364
https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/files?codigo=7364
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20211223
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20211223
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/394e0e27f43896f083257f310059e046?OpenDocument
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Estadual, mantendo a cobrança do Difal 

como já vem sendo feita. 

 

Início 90 dias após a lei 

 

Amapá 
 
O gabinete do secretário da Fazenda do 

Amapá, José Amarísio Freitas de Souza, 

informou ao JOTA que a cobrança 

começará em 5 de abril. 

 

Amazonas 
 
Em janeiro, a Secretaria da Fazenda do 

Amazonas esclareceu que a cobrança 

passaria a ser feita em 5 de abril, para 

cumprir a noventena após a LC 190. 

“Nesse interstício, as notas fiscais que 

acobertem o trânsito de mercadorias 

destinadas a não contribuinte do ICMS 

localizado no Amazonas serão 

desembaraçadas independentemente do 

pagamento”, afirma em comunicado 

aos contribuintes. 

 

Bahia 
 
No estado, a Lei 14.415/2021, 

publicada em 31 de dezembro, alterou a 

legislação do ICMS para incluir o Difal. 

O texto estabeleceu a imediata entrada 

em vigor após a publicação, mas sem 

explicitar quando os dispositivos teriam 

efeito. 

 

Ao JOTA, a assessoria de imprensa da 

Secretaria da Fazenda informou que não 

está cobrando o Difal, por orientação da 

Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

“Voltaremos a cobrar em abril ou, se 

houver decisão do STF a favor da 

pretensão dos Estados, antes disso”, diz 

em nota. 

 

Goiás 
 
A cobrança do Difal em Goiás foi 

suspensa por 90 dias desde a publicação 

da Lei Complementar. A Secretaria da 

Economia ainda não comunicou 

oficialmente aos contribuintes os 

detalhes sobre quando passará a exigir o 

tributo, mas a previsão é que isso 

aconteça antes de o prazo de 90 dias se 

esgotar. 

 

Minas Gerais 
 
Minas Gerais possui legislação estadual 

tratando do Difal, a Lei 21.781/2015 – 

norma que foi aprovada em outubro de 

2015 e que passou a ser utilizada para 

cobrança de tributos em janeiro do ano 

seguinte, em respeito à anterioridade 

anual. Agora, a Secretaria da Fazenda 

pretende voltar a exigir o imposto em 5 

de abril, para cumprir a anterioridade 

nonagesimal estabelecida pela LC 190. A 

decisão foi anunciada em fevereiro. 

 

Pernambuco 
 
No final de 2021, o estado alterou sua lei 

estadual mais antiga sobre o Difal para 

se adequar à LC 190/2022. Além disso, 

estabeleceu que a nova legislação, a Lei 

17.625/2021, passaria a produzir 

efeitos junto com a legislação federal. 

 

Antes de 90 dias 

 

Outra interpretação comum pelos 

estados para definir o início da cobrança 

é que, segundo a Lei Complementar 190 

(mais especificamente, alterações 

presentes no artigo 24-A, § 4º da Lei 

Kandir), a exigência aos contribuintes só 

poderia ser feita após a disponibilização 

de um portal para a divulgação de 

informações sobre o Difal. 

 

Segundo esse dispositivo, os efeitos 

começariam “no primeiro dia útil do 

terceiro mês subsequente ao da 

disponibilização do portal”. 

 

http://www.sefaz.am.gov.br/noticias/exibenoticia.asp?codnoticia=25311
http://www.sefaz.am.gov.br/noticias/exibenoticia.asp?codnoticia=25311
https://dool.egba.ba.gov.br/ver-html/13411/#e:13411
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/comunicados/2022/csutri_001_2022.html
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/2021/Lei17625_2021.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2017.625%2C%20DE%2031%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202021&text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%2015.730,final%20n%C3%A3o%20contribuinte%20do%20imposto.
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/legislacao/Leis_Tributarias/2021/Lei17625_2021.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2017.625%2C%20DE%2031%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202021&text=Altera%20a%20Lei%20n%C2%BA%2015.730,final%20n%C3%A3o%20contribuinte%20do%20imposto.
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A criação da página foi instituída por 

meio de convênio do Confaz no fim 

de dezembro. Hospedada pela 

Secretaria da Fazenda do Rio Grande do 

Sul, ela estava no ar antes da 

publicação da Lei Complementar – 

alguns estados pontuam, inclusive, que 

ele estava disponível em 30 de 

dezembro, e o Ministério da 

Economia fala em 31 de dezembro. 

 

Além dessa previsão, a LC 190 

determina (em seu artigo 3º) que os 

efeitos da lei também devem respeitar o 

princípio da anterioridade nonagesimal. 

 

Acre 
 
A Secretaria da Fazenda do Acre 

entendeu que, com a disponibilização do 

portal ainda em dezembro, o terceiro 

mês subsequente seria março. Por isso, 

conforme comunicado, a cobrança do 

Difal será reiniciada em 1º de março. 

 

Alagoas 
 
A relação entre a disponibilização do site 

e o início da cobrança também foi 

aplicada por Alagoas, porém contando a 

partir de janeiro. A Secretaria da 

Fazenda comunicou que, portanto, a 

exigência começará em 1º de abril. O 

anúncio foi feito em 14 de janeiro. 

 

Na semana seguinte, o governo de 

Alagoas ajuizou uma ação direta de 

inconstitucionalidade para 

garantir a cobrança do diferencial 

de alíquota de ICMS desde 

a publicação da Lei 

Complementar. Trata-se da ADI 

7.070. O relator é o ministro Alexandre 

de Moraes. 

 

Ceará 
 
Fernanda Pacobahyba, secretária da 

Fazenda do Ceará, afirmou que o Difal 

voltará a ser exigido no estado a partir de 

1º de abril. A razão é também baseada no 

dispositivo que trata do lançamento de 

um portal sobre o imposto. 

 

“O princípio da anterioridade visa evitar 

surpresa ao contribuinte. Mas, se 

estamos falando de uma mesma carga 

tributária e de um imposto que já existe, 

não tem como falar em surpresa”, 

afirmou em entrevista ao jornal 

local O Povo. 

 

Espírito Santo 
 
O estado ainda não comunicou 

oficialmente aos contribuintes sobre o 

início da cobrança. Porém, ela está 

prevista para março e os detalhes devem 

ser divulgados em breve, informa a 

assessoria de imprensa da Secretaria da 

Fazenda do Espirito Santo. 

 

Paraná 
 
O governo do Paraná publicou a Lei 

20.949/2021 para se adequar à LC 190 

em 31 de dezembro. O texto estabeleceu 

que os dispositivos produziriam efeitos 

“a partir do primeiro dia do exercício 

seguinte da sua publicação [isto é, 

2022], observando o princípio da 

anterioridade nonagesimal”. Assim, a 

cobrança começaria em 1º de abril. O 

estado ainda não definiu se haverá 

mudanças por causa da data de 

publicação da Lei Complementar. 

 

Rio Grande do Norte 

 
A Secretaria de Tributação do Rio 

Grande do Norte menciona, 

em comunicado de janeiro, que a 

cobrança do Difal pelo estado será 

reiniciada em 1º de abril. A data foi 

baseada no dispositivo da LC 190 que 

trata do prazo para o início da cobrança 

a partir da disponibilidade do portal do 

Difal. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2021/CV235_21
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2021/CV235_21
https://difal.svrs.rs.gov.br/inicial
https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2022/janeiro/portal-nacional-difal-entra-em-operacao-no-site-do-confaz
https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2022/janeiro/portal-nacional-difal-entra-em-operacao-no-site-do-confaz
http://www.sefaz.al.gov.br/index.php/noticia/item/3070-cobranca-do-diferencial-de-aliquota-de-nao-contribuinte-do-icms-e-inconstitucional
http://www.sefaz.al.gov.br/index.php/noticia/item/3070-cobranca-do-diferencial-de-aliquota-de-nao-contribuinte-do-icms-e-inconstitucional
https://www.jota.info/stf/do-supremo/difal-icms-stf-alagoas-cobranca-21012022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/difal-icms-stf-alagoas-cobranca-21012022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/difal-icms-stf-alagoas-cobranca-21012022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/difal-icms-stf-alagoas-cobranca-21012022
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=2041c767d7&e=0758320193
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=2041c767d7&e=0758320193
https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2022/01/19/governo-do-ceara-volta-a-cobrar-o-difal-do-icms-a-partir-de-1-de-abril.html
https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2022/01/19/governo-do-ceara-volta-a-cobrar-o-difal-do-icms-a-partir-de-1-de-abril.html
https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/107202120949.pdf
https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/107202120949.pdf
http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/noticias/enviados/aviso.asp?sTipoNoticia=&nCodigoNoticia=5073
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Rio Grande do Sul 
 
A contagem para o início da cobrança no 

Rio Grande do Sul partiu do 

entendimento de que a legislação 

estadual sobre o Difal teria vigor em 

2022, segundo o julgamento do STF. 

Para que tivesse efeitos, dependeria 

apenas da Lei Complementar. 

A Secretaria da Fazenda do estado 

também menciona a criação do 

portal como um dos fatores, e define que 

a exigência começará em 1º de abril. 

 

Roraima 
 
O estado aprovou a Lei 

1.608/2021 para tratar do Difal do 

ICMS. A norma foi publicada em 30 de 

dezembro. Pelo texto, os efeitos seriam 

produzidos seguindo o princípio 

constitucional da noventena. Portanto, a 

contar apenas pela data da legislação 

estadual, a cobrança começaria em 30 de 

março. 

 

Santa Catarina 
 
Alterações na lei estadual do ICMS em 

Santa Catarina para incluir o Difal ainda 

são discutidas na Assembleia 

Legislativa. O governo enviou a Medida 

Provisória 250 em fevereiro. Segundo 

o texto, que vigora até apreciação pelos 

deputados, a cobrança se inicia no 

primeiro dia útil do terceiro mês após o 

lançamento do portal do diferencial da 

alíquota. Assim, ainda caberia esclarecer 

a data exata. 

 

São Paulo 
 
A Secretaria da Fazenda e 

Planejamento de São Paulo 

comunicou, no fim de janeiro, que 

passaria a exigir o diferencial em 1º de 

abril, também seguindo o dispositivo 

sobre o site do diferencial do ICMS. 

São Paulo atualizou suas regras sobre o 

Difal com a Lei 17.470/2021, 

publicada em 14 de dezembro. 

 

Sergipe 
 
Em 30 de dezembro, foi publicada a Lei 

8.944/2021 com as regras para o Difal 

do ICMS em Sergipe. Foi estabelecido 

que ela entraria em vigor já na 

publicação, com efeitos após 90 dias, 

portanto 30 de março. 

 

Tocantins 
 
O estado lidou com o tema por meio 

da Medida Provisória 29, publicada 

em 30 de dezembro. O texto estabelece a 

produção de efeitos após 90 dias da 

publicação,  30 de março. 

 

Datas indefinidas para cobrar o 
Difal-ICMS 
 
Paraíba 
 
Foi publicada em 13 de janeiro a lei 

paraibana sobre o Difal do 

ICMS, 12.190/2022. Porém, a 

legislação não especifica quando se 

iniciará a cobrança. 

 

Distrito Federal, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pará e 
Rondônia 
 
Os estados ainda não definiram o início 

da exigência. 

 

LETÍCIA PAIVA – Repórter em São 
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Carf afasta multa qualificada 
em caso de uso de laranja 
como sócio 
 
Constatação isolada de interposição de 
pessoas no quadro societário não é 
suficiente para caracterizar dolo e 
fraude 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
22/02/2022 07:00 
 
comentários 

Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

 

Por seis votos a dois, a 1ª Turma da 

Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) derrubou a multa qualificada 

aplicada à empresa pela acusação de 

possuir um sócio apontado como laranja 

pela fiscalização. O processo discutia 

omissão de receitas por parte da 

companhia. 

 

Prevaleceu o entendimento de que a 

constatação isolada de utilização de 

interposição de pessoas no quadro 

societário não é suficiente para a 

caracterização de dolo, fraude, 

simulação ou conluio. 

 

Em casos de qualificação, aplicada 

quando há sonegação, fraude ou conluio, 

a multa de ofício é duplicada, passando 

de 75% para 150% sobre o valor do 

crédito tributário. No processo em 

questão, se discute a utilização de 

laranjas em determinados períodos da 

existência da empresa, que não 

coincidem com o período da infração. O 

termo laranja remete a um indivíduo 

que empresta seu nome a fim de ocultar 

bens de origem ilícita ou incerta. 

 

O contribuinte foi autuado por omissão 

de receita, caracterizada pela existência 

de depósitos bancários de origem não 

comprovada. Para a fiscalização, deveria 

ser aplicada à infração a qualificação da 

multa de ofício, uma vez que a empresa 

teve laranjas nos quadros societários, 

fato que por si só é fraudulento. 

 

Além disso, o fisco determinou a 

responsabilização tributária dos sócios e 

do contador, conforme o artigo 135 do 

Código Tributário Nacional (CTN). 

 

Para o relator, conselheiro Caio Cesar 

Nader Quintella, “ainda que a 

fiscalização tenha verificado realização 

de manobras societárias consideradas 

ardilosas ou fraudulentas, atinentes à 

troca de titularidade da companhia e 

utilização de interpostas pessoas no 

quadro societário [laranja], tais fatos por 

si não justificam a qualificação da multa 

de ofício referentes às infrações 

tributárias”. O julgador defendeu ser 

necessária a relação entre a infração 

cometida e o uso de laranjas, o que não 

ocorreu. Cinco conselheiros o 

acompanharam. 

 

A conselheira Lívia de Carli Germano, 

que foi seguida pela conselheira Andrea 

Duek Simantob, abriu divergência e se 

posicionou pela manutenção da multa 

qualificada. “Em uma infração de 

omissão de receitas, quando há laranja 

no quadro societário, há omissão com 

https://www.jota.info/autor/mariana-ribasjota-info
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‘plus’. Além de omitir, você está fazendo 

uma ação dolosa que tende a impedir 

parcialmente ou totalmente o 

conhecimento, por parte da autoridade 

fazendária, das condições pessoais do 

contribuinte suscetíveis de afetar o 

crédito tributário correspondente”, 

argumentou. 

 

Em relação à responsabilização dos 

sócios ou terceiros, o relator defendeu 

que para tanto é exigido um conjunto de 

provas e fundamentos próprios da 

conduta individual. Ele afirmou que o 

argumento da Fazenda Nacional de que 

os administradores e contadores da 

empresa deveriam ser responsabilizados 

pela omissão de receitas apenas por 

exercerem os cargos não é suficiente. 

Outros seis conselheiros o 

acompanharam. 

 

A conselheira Andrea Duek Simantob, 

presidente da turma, ficou vencida neste 

ponto. 

 

O processo é o de número 

19311.720511/2013-99. 

 

MARIANA RIBAS – Repórter em 

Brasília. Jornalista formada pela 

Pontifícia Universidade Católica de São 
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A hora da regulamentação do 
lobby no Brasil 
 
Principal risco está na não discussão, no 
Congresso, do PL enviado pelo governo 
federal em 2021 
 
WAGNER PARENTE 
JULIANO GRIEBELER 
22/02/2022 05:01 
 
comentários 

Crédito: Arquivo/Agência Brasil 

 

No final de 2021, tivemos duas 

novidades importantes para a discussão 

da regulamentação do lobby no Brasil — 

a publicação do Decreto nº 10.889, 

de 9 de dezembro de 2021, e a 

apresentação de um projeto de lei do 

governo. O decreto dispõe sobre a 

divulgação da agenda de compromissos 

públicos e a participação de agentes 

públicos, no âmbito do Poder Executivo 

federal, em audiências; define os 

conceitos de representação de 

interesses; e institui o Sistema 

Eletrônico de Agendas do Poder 

Executivo federal (e-Agendas). Já o PL 

segue a linha do decreto, mas ampliando 

as medidas para os demais Poderes e 

trazendo algumas inovações para o 

debate. 

 

Após algumas décadas em discussão, a 

regulamentação da atividade de 

representação de interesses atingiu uma 

maturidade que nos permite construir 

um texto que de fato será benéfico para 

o país, trazendo maior transparência 

entre agentes públicos e privados. 

Muitos textos em discussão no 

Congresso Nacional se inspiravam em 

experiências internacionais que, em 

alguns casos como o dos EUA, não foram 

bem-sucedidas. Um dos principais 

nortes adotados pelos países são os 10 

princípios indicados pela OCDE a 

respeito da regulamentação da 

atividade, que não são regras, mas 

diretrizes que devem ser adaptadas à 

realidade política e cultural de cada país. 

 

A proposta do governo para tentar 

regular a atividade traz aspectos 

positivos: busca definir o que é a 

atividade de representação de interesses 

sem buscar regulamentar a profissão; 

traz maior clareza a respeito das 

prerrogativas e limites de quem busca 

desempenhar tal atividade sem 

prejudicar quem atua eventualmente ou 

criar burocracias desnecessárias; cria 

um cadastro negativo para quem 

cometer irregularidades, evitando 

organizar um cadastro geral; e traz 

maior definição a respeito da oferta de 

presentes e hospitalidades. 

 

Alguns pontos de destaque sobre o 

projeto: 

 

“II – representante de interesses – 

pessoa natural ou jurídica que se 

dedique, de maneira habitual ou 

circunstancial, profissional ou não, à 

representação privada de interesses 

próprios ou de terceiros, individuais, 

coletivos ou difusos, sob remuneração 

ou não, com ou sem vínculo trabalhista 

com o representado; 

 

III – representação privada de 

interesses – interação entre o agente 

https://www.jota.info/autor/wagner-parente-2
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privado e o agente público destinada a 

influenciar o processo decisório da 

administração pública federal, de 

acordo com interesse privado próprio 

ou de terceiros, individual, coletivo ou 

difuso, no âmbito de: 

 

a) formulação, implementação ou 

avaliação de estratégia de governo ou 

de política pública ou atividades a elas 

correlatas; 

 

b) edição, revogação ou alteração de 

ato normativo; 

 

c) planejamento de licitações e 

contratos; e 

 

d) edição, alteração ou revogação de 

ato administrativo”. 

 

A definição de representação de 

interesses está alinhada com as 

melhores práticas. Não visa a 

regulamentar a profissão, mas a 

atividade em si, sem obrigar pessoas que 

possam desempenhar a atividade 

eventualmente às mesmas burocracias 

de quem o faz recorrentemente. Um 

critério que não fica claro é a aplicação 

da medida a agentes públicos que 

desempenharem a atividade de defesas 

de interesses. Diversos ministérios, 

estatais e autarquias possuem áreas de 

relações institucionais e buscam 

influenciar políticas públicas. A não 

inclusão desses atores pode prejudicar a 

transparência que a legislação busca. 

 

Outro aspecto relevante é a definição do 

que não é considerado representação de 

interesses, diversas interações entre 

entes públicos e privados não se 

enquadram, tais como atendimento a 

usuários de serviço, atividades 

relacionadas à comercialização de 

serviços e produtos por empresas 

públicas, atuação em processos 

judiciais, envio de informações e 

cumprimentos solicitados pelo poder 

público, exercício do direito de petição, 

comparecimento em reuniões e sessões 

dos órgãos públicos no exercício do 

acompanhamento e o contato eventual 

com autoridades em situações sociais, 

entre outros. 

 

As definições afastam alguns receios que 

existiam com a regulamentação da 

atividade, de enquadrar pessoas que 

simplesmente acompanham as 

audiências ou que atuam muito 

eventualmente na defesa de interesses, 

bem como o contato eventual com 

autoridades. Entretanto, apesar dos 

avanços, há trechos que deixam margem 

para a subjetividade, como a questão de 

contato eventual e a prática de expressar 

opinião técnica quando solicitado pelo 

agente público desde que não seja 

representante de interesse. Em 

específico, um trecho do PL ainda 

precisa ser melhor debatido: 

 

Art. 4º Para fins do disposto nesta Lei, 

não constituem representação privada 

de interesses: 

 

VII – o exercício do direito de petição ou 

de obtenção de certidões junto aos 

Poderes Públicos, nos termos do 

disposto no inciso XXXIV do caput do 

art. 5º da Constituição; 

 

O direito à petição com base no artigo 5º 

é um dos fundamentos da interlocução 

com o governo e da legitimidade da 

defesa de interesses perante o poder 

público. O fato dele não ser considerado 

representação privada de interesses 

mostra uma interpretação diferente por 

parte do governo, de que essa petição 

seria um processo mais 

burocrático/regulatório do que 

discussão de políticas públicas. Não é 

crítico, mas é um tema que pode ser 
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melhor debatido no Congresso, já que se 

entende que o fundamento da atividade 

tem como base a Constituição. 

 

Outro avanço do texto é a definição de 

que os representantes de interesse 

poderão ser ouvidos em reuniões, por 

solicitação própria ou convite, ou 

audiências públicas e que os órgãos 

deverão prezar pela isonomia no 

tratamento àqueles que solicitarem 

audiência. O PL chega até mesmo a 

trazer os princípios da atividade, tais 

como: o reconhecimento do caráter 

legítimo e democrático das atividades de 

representação privada de interesses; a 

legalidade, a ética e a probidade; a 

transparência e a integridade; e a 

isonomia de tratamento dos 

representantes de interesses junto ao 

poder público. 

 

A respeito do e-Agenda, o texto traz um 

maior rigor na divulgação das 

informações, e delimita prazos para sua 

atualização (até sete dias corridos do 

evento) e de disponibilização das 

informações (cinco anos). A principal 

novidade é a identificação do 

representante de interesses, a pessoa 

natural ou jurídica que ele está 

representando e a descrição dos 

interesses dos representados. O texto 

peca ao não trazer algum tipo de sanção 

para quem não cumprir com os 

dispositivos do e-Agenda, podendo 

incorrer na situação atual, em que as 

agendas deveriam ser divulgadas e 

muitas vezes não o são. 

 

As regras se aplicam aos ministros, 

cargos de natureza especial ou 

equivalente, presidente, vice-presidente 

e diretor, ou equivalentes, de autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas 

ou sociedades de economia mista, do 

Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores (DAS), níveis 6 e 5 ou 

equivalentes, e quem mais os órgãos 

julgarem necessário estarem 

enquadrados. As novidades referentes às 

agendas das autoridades entram em 

vigor no dia 9 de outubro de 2022, já os 

demais dispositivos começaram a valer 

no dia 9 de fevereiro de 2022. 

 

Embora os textos sejam bastante 

ponderados na forma como se dá a 

regulamentação da atividade, o 

principal risco está na discussão (ou não 

discussão) da proposta no Congresso. 

O decreto já tem as datas para entrar em 

vigor e já dá maior segurança para o 

desempenho da atividade, entretanto o 

PL pode ser alterado durante a discussão 

no Legislativo ou até mesmo não ser 

discutido. Com um ano eleitoral pela 

frente, o primeiro semestre de 2022 

deverá ser bastante atribulado na 

Câmara e no Senado, e a 

regulamentação da atividade de 

representação de interesses terá que 

disputar espaço de agenda com outros 

assuntos. 
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Empresas 

Carteira de pedidos firmes da 
Embraer em 2021 atingiu o 
maior valor desde 2018 
 
Fabricante de aeronaves informou 
que a carteira totalizou US$ 17 
bilhões; no quarto trimestre, 
entregou 55 jatos 
 
Por Felipe Laurence, Valor — 
São Paulo 
21/02/2022 08h56  Atualizado há 
uma hora 

 
A Embraer anunciou nesta segunda-
feira (21) que entregou 55 jatos no 
quarto trimestre de 2021, sendo 16 no 
segmento comercial e 39 no executivo 
(26 leves e 13 médios). O número é uma 
queda na comparação anual, tendo 
entregue 71 jatos no mesmo período de 
2020. 
 
Por outro lado, ao fim de dezembro, a 
carteira de pedidos firmes da Embraer 
totalizava US$ 17 bilhões, valor mais alto 
desde o segundo trimestre de 2018. Na 
comparação anual, o montante 
representou alta de 18%. 
 
De acordo com a companhia, foram 
entregues 12 modelos E175 e quatro 
E195-E2 no segmento comercial. Já no 
executivo foram 22 aeronaves Phenom 
300, oito Praetor 500, cinco Praetor 600 
e quatro Phenom 100. 
Com isso, a fabricante diz que entregou 
141 jatos em 2021, alta ante 130 no ano 
anterior. Foram 93 aeronaves entregues 
no segmento executivo, incluindo 56 do 
modelo Phenom 300, e 48 na aviação 
comercial, com destaque para os 27 
E175. 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/21/carteira-de-pedidos-
firmes-da-embraer-em-2021-atingiu-o-
maior-valor-desde-2018.ghtml 
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Empresas 

Braskem divulga produção e 
vendas e balanços da JSL, 
Assaí, Movida, banco Inter, 
Blau Farmacêutica e Mitre 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta segunda-feira 
 
Por Valor — São Paulo 
21/02/2022 08h31  Atualizado há uma 
hora 

 
Braskem 
 
Braskem divulga, depois do fechamento 
de mercado, o relatório de produção e 
vendas do quarto trimestre e do 
consolidado de 2021. A companhia 
também informou que, a pedido de 
acionista, converteu 21,4 mil ações 
preferenciais classe B em 10,7 mil ações 
preferenciais classe A. Assim, o capital 
social da companhia passou a ser 
dividido em 797,2 milhões de papéis, 
sendo 451,7 milhões PNA e 478,8 mil 
PNB. 

 

— Foto: Divulgacao 

Eletrobras 
 
A 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro 
negou o pedido da Associação dos 
Empregados da Eletrobras (Aeel) — 
acionista da companhia —, para 
urgência na ação judicial que busca 
suspender a realização, amanhã, da 

assembleia geral extraordinária (AGE), 
para aprovar a privatização da estatal. 
 

Cosan 
 
A Cosan registrou lucro líquido 
atribuído aos controladores de R$ 1,27 
bilhão no quarto trimestre, revertendo o 
prejuízo de R$ 112 milhões reportado no 
quarto trimestre de 2020. A receita 
operacional líquida somou R$ 6,75 
bilhões no período, alta de 20,9%. A 
companhia 
faz teleconferência amanhã às 11h. 
 

Balanços 
 
Após o fechamento do pregão na B3, 
Assaí, JSL, Movida, banco Inter, Blau 
Farmacêutica e Mitre divulgam os 
resultados financeiros do quarto 
trimestre de 2021. 
 

 

— Foto: Leo Martins/Agência O Globo 

WEG 
 
A WEG assinou com a Eletrobras CGT 
Eletrosul contratos para o fornecimento 
de 72 aerogeradores de 4,2 megawatts 
(MW), pelo valor aproximado de R$ 2,1 
bilhões. Os equipamentos serão 
instalados no Parque Eólico Coxilha 
Negra, em Sant’Ana do Livramento 
(RS). A entrega dos equipamentos deve 

https://www.cosan.com.br/
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começar no próximo ano, estendendo-se 
para 2024. 
 

Embraer 
 
O conselho de administração da 
Embraer aprovou uma pausa por três 
anos no programa de desenvolvimento 
do jato E175-E2. A reprogramação está 
associada às contínuas discussões entre 
as principais companhias aéreas 
americanas e sindicatos de pilotos sobre 
o limite de peso máximo de decolagem 
das aeronaves com até 76 assentos. A 
companhia já havia adiado a entrega das 
aeronaves outras duas vezes. 
 

Cemig 
 
A Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig) comunicou que foi 
aprovado em reunião extraordinária da 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Assembleia Legislativa do 
Estado, o relatório final que apura 
possíveis irregularidades na gestão da 
companhia desde 2019. O documento 
será encaminhado ao Ministério Público 
de Minas Gerais e aos demais órgãos de 
controle que irão avaliar os 
encaminhamentos a serem adotados. 
 

EDP Brasil 
 
A EDP Brasil comunicou que o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
autorizou a operação comercial das 
instalações do trecho final da 
transmissora EDP Aliança SC. Com a 
conclusão do trecho, a EDP passa a 
receber uma receita anual permitida de 
R$ 208 milhões, o que representa 
receita antecipada total de R$ 143,1 
milhões. 
 

Priner 
 
O conselho de administração da Priner 
Serviços Industriais aprovou a aquisição 
de 55% do capital social da Brito & 
Kerche. O valor da transação não foi 
divulgado. A empresa adquirida atua nas 
áreas de ensaios não destrutivos e 
engenharia de integridade mecânica de 

ativos industriais, no segmento de 
inspeção. 
 

Banco BMG 
 
A B3 autorizou o banco BMG a manter, 
temporariamente, o free float 
(quantidade de ações em circulação no 
mercado) abaixo do percentual mínimo 
obrigatório. Será exigida a manutenção 
de 15% das ações representativas do seu 
capital social e 47% do total de ações 
preferenciais até que haja a 
recomposição ao mínimo. O prazo limite 
para efetuar a recomposição é 17 de 
novembro. 
 

Mater Dei 
 
A rede de hospitais Mater Dei concluiu a 
aquisição de participação de 94,8% do 
capital social do Hospital Santa 
Genoveva (HSG), em Uberlândia (MG). 
A companhia anunciou a compra em 
novembro de 2021, por R$ 309 milhões, 
incluindo imóveis, em operação que 
previa a aquisição de 99,6% do hospital. 
 

d1000 
 
O conselho de administração da 
Profarma, controladora da d1000, 
aprovou uma proposta de investimento 
em ações da rede. A proposta é válida 
por um ano e limitada a até 4,5 milhões 
de ações da d1000. 
 

FGV divulga Expectativa de 
Inflação dos Consumidores de 
fevereiro 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 
divulga, às 8h, o Indicador de 
Expectativa de Inflação dos 
Consumidores de fevereiro, obtido com 
base nos dados da Sondagem de 
Expectativas do Consumidor. Em 
janeiro, a Expectativa de Inflação dos 
Consumidores subiu para 10% no 
acumulado de 12 meses. O Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
usado pelo Banco Central em sua 
definição de meta de inflação, 
acumulava 10,2% nos 12 meses até 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/22/hospital-mater-dei-compra-santa-genoveva-e-centro-de-tomografia-uberlandia.ghtml
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janeiro deste ano. A meta perseguida 
pelo BC é de 3,50% este ano, com 
intervalo entre 2% e 5%. 
 

BC comunica boletim Focus da 
semana 
 
O Banco Central (BC) comunica, às 
8h25, o Boletim Focus da semana 
encerrada em 18 de fevereiro. No 
boletim da semana finda em 11 de 
fevereiro, a mediana das projeções do 
mercado para o crescimento da 
economia brasileira em 2022 
permaneceu em 0,30%. Para 2023, o 
ponto-médio das expectativas para a 
expansão do Produto Interno Bruto 
(PIB) caiu de 1,53% para 1,50%. Para 
2024, manteve-se em 2,00%. A mediana 
das projeções do mercado para a 
expansão do PIB em 2021 teve um leve 
ajuste, de 4,49% para 4,50%. A mediana 
das projeções dos economistas do 
mercado para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 
2022 subiu de 5,44% para 5,50%. Para 
2023, manteve-se em 3,50%. Para 2024, 
foi de 3,00% para 3,04%. Para a taxa 
básica de juros (Selic), o ponto-médio 
das expectativas subiu de 11,75% para 
12,25% em 2022, permaneceu em 8,00% 
para 2023 e foi de 7,00% para 7,25% em 
2024. A mediana das estimativas para o 
dólar no fim deste ano foi cortada de R$ 
5,60 para R$ 5,58. Para 2023, o ponto-
médio das estimativas para a moeda 
americana também recuou, de R$ 5,50 
para R$ 5,45 entre uma semana e outra. 
Para 2024, foi de R$ 5,39 para R$ 5,32. 
 

Secint apresenta balança 
comercial da terceira semana 
de fevereiro 
 
A Secretaria Especial de Comércio 
Exterior e Assuntos Internacionais 
(Secint) apresenta, às 15h, o resultado da 
balança comercial da terceira semana de 
fevereiro. A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 1,54 bilhão 
no acumulado do ano, até a segunda 
semana de fevereiro, na comparação 
com o mesmo período de janeiro a 
fevereiro de 2021. No mês, as 
exportações subiram 25,5%, alcançando 

US$ 10,27 bilhões até a segunda 
semana, enquanto as importações 
totalizaram US$ 8,52 bilhões, com alta 
de 17,2%. Dessa forma, o superávit chega 
a US$ 1,75 bilhão, em alta de 90,9%. 
 

Mercados não abrem nos EUA 
por feriado 
 
Os mercados não operam nos EUA em 
razão do feriado do Dia dos Presidentes. 
 

Conselheira do Fed profere 
discurso 
 
A integrante do conselho do Federal 
Reserve Michelle Bowman profere 
discurso às 13h15 (de Brasília). 
 

Bolsonaro despacha com 
auxiliares 
 
O presidente Jair Bolsonaro despacha, 
às 10h, com Marcos Pontes, ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, e, às 
15h, com Pedro Cesar Sousa, subchefe 
para Assuntos Jurídicos da Secretaria-
Geral da Presidência. Às 17h, anuncia a 
Agenda Brasil para Todos. 
 

Guedes tem reunião com 
homóloga da Indonésia 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
fará, às 10h, por videoconferência, 
reunião bilateral com a ministra de 
Finanças da Indonésia, Sri Mulyiani. Às 
15h, terá reunião com o secretário 
executivo, Marcelo Guaranys. Às 21h30, 
concederá entrevista ao vivo para o 
programa Direto ao Ponto da Jovem 
Pan. 
 

Campos Neto reúne-se com 
banco Safra e MCM 
 
O presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, terá, às 10h, reunião, por 
videoconferência, com representantes 
do Banco Safra, em São Paulo, para 
tratar de assuntos institucionais. A 
diretora de Assuntos Internacionais e de 
Gestão de Riscos Corporativos e interina 
de Política Econômica, Fernanda 
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Guardado, também participa da reunião 
com o Safra. Às 14h, Campos Neto terá 
reunião com Claudio Adilson Gonçalez, 
sócio-diretor da MCM Consultores 
Associados, em São Paulo, para tratar de 
assuntos institucionais. Bruno Serra 
Fernandes (Política Monetária) também 
participa dessa reunião. Às 15h, Campos 
Neto profere palestra promovida pelo 
Canal AgroMais, por videoconferência, 
em São Paulo. 
 

Diretores do BC reúnem-se 
com representantes de bancos 
 
A diretora de Assuntos Internacionais e 
de Gestão de Riscos Corporativos e 
interina de Política Econômica do Banco 
Central, Fernanda Guardado, participa, 
às 11h, por videoconferência a partir do 
Rio de Janeiro, de reunião com 
representantes do BRB, para tratar de 
assuntos de conjuntura econômica. Às 
14h30, participa, por videoconferência, 
de reunião com o presidente da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
Marcelo Barbosa, e equipe, para tratar 
de assuntos de sustentabilidade. O 
diretor Otavio Ribeiro Damaso 
(Regulação) também participa dessa 
reunião. Às 16h, Guardado participa, por 
videoconferência, de reunião com 
Ricardo Penfold e Avi Oren, portfolio 
manager da Goldman Sachs, para tratar 
de assuntos de conjuntura econômica. 
Paulo Souza (Fiscalização) terá, às 10h, 
reunião, por videoconferência, com 
Irany de Oliveira Sant’Anna Júnior, 
diretor de Controle e Risco, e Osvaldo 
Lobo Pires, diretor de Crédito e 
Operações, do Banrisul, em São Paulo, 
para tratar de assuntos de supervisão. Às 
14h, Souza terá reunião, por 
videoconferência, com Walfrido Jorge 
Warde Júnior e Caetano de Vasconcellos 
Neto, advogados da J&F Participações, 
para tratar de assuntos de supervisão. Às 
18h, fará reunião, por videoconferência, 
com Matias Granata, CRO; Andre 
Mauricio Geraldes Martins, diretor de 
Risco de Crédito, e Marcia Kinsch Lima, 
superintendente de Risco de Crédito, do 
Itaú Unibanco, para tratar de assuntos 
de supervisão. Damaso acompanha essa 
reunião. O diretor Bruno Serra 

Fernandes (Política Monetária) 
participa das reuniões com Banrisul e 
Itaú Unibanco. Fernandes terá ainda, às 
11h, reunião, por videoconferência, com 
Ivo Chermont, economista-chefe; 
Rogério Sebastião Braga, gestor 
MM/RF; João Fernandes, economista; 
Matheus Gallina, trader de Juros, e Luca 
Monteiro, trader de Bolsa, da Quantitas, 
para tratar sobre conjuntura econômica, 
e, às 15h, por videoconferência, com 
representantes do Banco XP, para tratar 
sobre conjuntura econômica. Damaso 
também participa às 10h da reunião com 
representantes do Banrisul. Mauricio 
Moura (Relacionamento, Cidadania e 
Supervisão de Conduta) e Carolina de 
Assis Barros (Administração) têm 
agenda de despachos internos em 
Brasília. 
 

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

cia/2022/02/21/braskem-divulga-

producao-e-vendas-e-balancos-da-jsl-

assai-movida-banco-inter-blau-

farmaceutica-e-mitre.ghtml 
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Valor Jurídico 

Emenda que concede isenção 
de IPTU a templos religiosos 
esqueceu ITR, diz advogado 
 
Cobrado nas áreas rurais, o ITR é um 
imposto federal, enquanto o IPTU é 
municipal 
 
Brasília 
21/02/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
A Emenda Constitucional nº 116, 
de 2022, que estendeu a isenção de 
IPTU a templos religiosos, mesmo 
nas situações que eles são locatários do 
imóvel e não proprietários, perdeu a 
oportunidade de trazer a mesma 
previsão para o ITR, segundo 
advogados. O ITR é o equivalente ao 
IPTU nas áreas rurais. A norma foi 
publicada na sexta-feira no Diário 
Oficial. 
 
“Acho estranho uma emenda 
constitucional, um tiro de canhão, só 
para prever a extensão e perdeu a 
oportunidade de falar sobre ITR, para o 
qual temos a mesma discussão”, afirma 
o tributarista Marcelo Bolognese, sócio 
do escritório Bolognese Advogados. O 
ITR é um imposto federal, 
diferentemente do IPTU, que é 
municipal, mas os dois incidem sobre a 
propriedade, o primeiro, rural e o 
segundo, urbana. 
 
O advogado lembra que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) já reconhecia a 
imunidade de IPTU a templos locatários 
e cidades maiores seguiam essa 
extensão. Por isso, entende que nem 
seria necessária a emenda 
constitucional. 

 

Calculadora — Foto: Pixabay 

Porém, reconhece que o texto não deixa 
margem para eventualmente algum 
prefeito cobrar. De acordo com o 
advogado, um templo instalado em 
imóvel rural e que desenvolva atividades 
religiosas não deveria ser onerada pelo 
ITR. Caberia a mesma previsão feita aos 
locatários destacada na emenda sobre 
IPTU. 
 
Para o advogado Fabio Calcini, sócio do 
escritório Brasil Salomão e Matthes, as 
discussões mais comuns tratam do 
IPTU, mas a emenda vai ajudar em 
discussões que podem acontecer em 
imóveis rurais sobre ITR. “A depender 
do tamanho do imóvel rural arrendado 
pode haver controvérsia”, afirmou. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/emenda-que-
concede-isencao-de-iptu-a-templos-
religiosos-esqueceu-itr-diz-
advogado.ghtml 
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Legislação 

TJ-SP veda cobrança de taxa 
na venda de vale-transporte 
 
Startup Otimiza vinha desembolsando 
4% sobre os valores das compras 
 
Por Gilmara Santos — De São Paulo 
21/02/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Advogado Agenor Camardelli Cançado: 
cobrança vai contra a legislação — Foto: 
Divulgação 

Empresas estão conseguindo no 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-
SP) afastar a cobrança de tarifa na 
aquisição de vale-transporte por 
meio da internet. A decisão mais 
recente, da 3ª Câmara de Direito 
Público, beneficia uma startup, que 
vinha desembolsando 4% sobre os 
valores das compras para o uso 
de transporte intermunicipal. 
 
O vale-transporte é um benefício 
instituído pela Lei nº 7.418, de 1985. E é 

com base na norma que as empresas 
contestam na Justiça a cobrança dessas 
taxas - que no Estado de São Paulo 
variam de 2,5% (transporte municipal) 
a 4% (intermunicipal). 
 
Pelo artigo 5º da lei, alegam, as 
empresas de transporte coletivo público 
devem emitir e comercializar o vale-
transporte, ao preço da tarifa vigente, 
assumindo os custos dessa obrigação, 
sem repassá-los para a tarifa dos 
serviços. 
 
“As operadoras de transporte 
argumentam que montar cabines de 
atendimento ao público, desenvolver 
estruturas tecnológicas de gestão e 
manter todo o trabalho necessário para 
a venda dos bilhetes foge do escopo de 
atuação delas, que seria apenas o de 
fornecer os veículos e mantê-los 
funcionando”, afirma Anderson Belem, 
CEO da Otimiza, startup que obteve a 
decisão no TJ-SP. 
 
A liminar foi obtida por meio de agravo 
de instrumento (nº 2074614-
10.2021.8.26.0000) contra decisão de 
primeira instância. O relator do caso foi 
o desembargador José Luiz Gavião de 
Almeida, que cita decisões do próprio 
TJ-SP e do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) contra a diferenciação de tarifas. 
 
De acordo com o advogado Agenor 
Camardelli Cançado, representante da 
Otimiza no processo, essa cobrança é 
contrária à legislação. Ele também diz 
que a Justiça tem confirmado o 
entendimento de que a venda do vale-
transporte faz parte das obrigações 
dessas empresas. 
 
Ele lembra de decisão da 11ª Câmara de 
Direito Público do TJ-SP que, em 
setembro de 2020, impediu a cobrança 
de adicional de 2,5% sobre os vales-
transportes para uso nos ônibus, trens e 
metrô na cidade de São Paulo (processo 
nº 1012837-47.2019.8.26.0053). 
 
“Certo que os municípios têm 
autonomia para legislar sobre a política 
tarifária do transporte público e definir 
seu orçamento, devem fazê-lo em 
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consonância com o ordenamento 
jurídico brasileiro, não sendo possível a 
criação de normas colidentes com as de 
caráter nacional sobre a matéria, como 
se afere no caso sub examine”, afirma o 
relator do caso, desembargador Ricardo 
Henry Marques Dip. 
 
A SPTrans, sociedade de economia mista 
que faz a gestão do sistema de transporte 
público por ônibus na cidade de São 
Paulo, chegou a levar o caso ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), mas os 
ministros negaram provimento ao 
recurso. Em nota enviada ao Valor, diz 
que “a compra de créditos pela internet 
é sempre uma opção do cliente, que, com 
isso, tem mais comodidade” e que, “ao 
optar por compra de crédito on-line, o 
cliente aceita o custo da manutenção de 
administração pela comodidade 
escolhida”. 
 
O advogado Sérgio Pelcerman, do 
escritório Almeida Prado & Hoffmann 
Advogados Associados, destaca que a 
cobrança de taxa para compra de vale-
transporte é medida que pode gerar 
impactos aos trabalhadores. “A 
imposição de taxa afronta o artigo 5º, 
caput, da Lei nº 7.418/85”, afirma. 
 
Levantamento realizado pela Otimiza, 
em 2020, mostrava que as empresas 
gastam cerca de R$ 2,8 bilhões por 
ano com vale-transporte na capital 
paulista. Considerando que a taxa 
cobrada é de 2,5%, teriam um custo 
adicional de R$ 69 milhões. 
 
Em nota, a Autopass, empresa parte no 
processo da Otimiza e que opera com 
bilhetagem eletrônica na Grande São 
Paulo, afirma que “o serviço de compra e 
venda on-line de créditos do vale-
transporte é uma transação comercial 
feita entre duas empresas privadas, e, 
portanto, tem de ser remunerada como 
tal, conforme o Superior Tribunal de 
Justiça validou em manifestações 
parecidas”. E acrescenta que a Lei nº 
7.418/85 “veda a cobrança de taxas que 
recaiam sobre o usuário final do 
transporte coletivo, o que não é o caso”. 
 

O Valor também procurou a Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos 
de São Paulo (EMTU), que fiscaliza e 
regulamenta o transporte 
metropolitano. Preferiu não se 
manifestar. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/21/tj-sp-veda-cobranca-
de-taxa-na-venda-de-vale-
transporte.ghtml 
 

Retorne ao índice  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/21/tj-sp-veda-cobranca-de-taxa-na-venda-de-vale-transporte.ghtml
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Legislação 

Judiciário e empresas 
abandonam o ‘juridiquês’ 
 
Decisões e contratos são traduzidos 
para facilitar compreensão 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
21/02/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Anahí Llop: comunicação mais objetiva 

para que o Judiciário conheça o modelo 

de negócio adotado pela OLX — Foto: 

Claudio Belli/Valor 

 

Empresas, escritórios de advocacia e 

tribunais têm abandonado o 

“juridiquês” e aplicado ferramentas de 

design para tornar documentos 

jurídicos compreensíveis ao grande 

público. Contratos, políticas de 

privacidade de 

sites e aplicativos, petições e decis

ões judiciais estão sendo “traduzidos” 

para tornar a comunicação mais efetiva. 

Na Paraíba e em Pernambuco, juízes 

do trabalho passaram a anexar às 

decisões um resumo do litígio com uma 

explicação do que foi definido - com 

palavras do cotidiano, frases curtas e 

recursos visuais. Símbolos verde e 

vermelho, por exemplo, indicam, 

respectivamente, se os pedidos foram 

aceitos ou negados. 

 

A ideia é melhorar o acesso do 

trabalhador à decisão, para que ele 

entenda se, afinal, ganhou ou perdeu a 

causa, o motivo e se ele ou a empresa 

devem pagar ou receber alguma coisa no 

fim do processo. “Não adianta ter a 

sentença na mão se não entende o que 

está escrito”, diz Francisco de Assis 

Barbosa Junior, juiz da 2ª Vara do 

Trabalho de Campina Grande (PB) e 

gestor do projeto “Design TRT”, iniciado 

em junho de 2021. 

 

Os embargos de declaração (recurso 

para esclarecer a decisão judicial) não 

foram reduzidos, diz o juiz. O temor de 

tomar o lugar dos advogados foi 

derrubado com a aprovação de 90% 

deles, segundo pesquisa realizada pela 

vara. “Acesso à Justiça não é só ter o 

juízo para atender, mas entender o que 

ele fala”, afirma Barbosa Junior. 



10 

 

 

Sentença da Vara do Trabalho de 

Campina Grande — Foto: TRT/PB - 

reprodução Valor 

 

No Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT) de Pernambuco, desde o segundo 

semestre do ano passado, isso é feito em 

acórdãos selecionados, ainda de forma 

artesanal. “Demoramos de três a oito 

horas para fazer o passo a passo”, diz o 

desembargador Sérgio Torres. Há, 

porém, acrescenta, a possibilidade de a 

produção ser automatizada. “Em breve, 

podemos ter uma tradução automática 

[da linguagem jurídica], como o de um 

texto no Google Translator. Mas há 

grande preocupação que o modelo seja 

100% fiel à decisão.” 

 

No Rio Grande do Sul, o Tribunal de 

Justiça (TJ-RS) tem abandonado textos 

longos, termos rebuscados e em latim 

para comunicações internas. A pedido 

do comitê de conformidade 

(compliance) do tribunal, o Código de 

Ética - entregue aos juízes que 

ingressam na carreira - foi um dos que 

ganharam um “verniz” do design para 

ampliar o alcance. “Não nos 

comunicamos de uma forma eficaz. Isso 

é fato”, afirma a juíza Ana Cláudia 

Raabe, integrante da Comissão de 

Inovação do TJ-RS. 

 

Em Palmas, o juiz Rafael Gonçalves de 

Paula, titular da 3ª Vara Criminal, 

passou a enviar um vídeo, por 

WhatsApp, para testemunhas, vítimas e 

acusados intimados a depor. Há uma 

explicação, em formato de passo a passo, 

sobre o que vai acontecer durante a 

audiência. “A pessoa recebe uma 

intimação da Justiça e leva um susto. 

Quis deixar as pessoas mais tranquilas e 

quebrar o estigma da severidade do 

Judiciário”, diz o magistrado. 

 

As técnicas do legal design e visual law 

também têm sido usadas por empresas, 

em conjunto com escritórios de 

advocacia, para adequar conteúdos a 

clientes e juízes. No Nordeste, a banca 

Queiroz Cavalcanti Advocacia, por 

exemplo, tem um setor específico para 

tornar os documentos jurídicos mais 

amigáveis. “Visamos o juiz que vai 

julgar, mas também a parte contrária 

que vai ler e ter uma visão do problema”, 

afirma Luciana Amaral, sócia e head de 

Legal Design. 

 

A banca passou a 

usar fluxogramas, gráficos, links e 

vídeos. Também reduziu a reprodução 

de doutrina e jurisprudência nas 

petições iniciais e contestações. 
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Atualmente, tem a assessoria de uma 

professora de português, para cortar o 

“juridiquês”, e de designers para o 

conteúdo ter cores e fontes que facilitem 

a leitura no computador. 

 

A OLX adotou o visual law em peças de 

defesa apresentadas em ações judiciais 

para explicar aos juízes o modelo de 

negócios da plataforma. São processos 

que discutem, normalmente nos 

juizados especiais, a responsabilidade da 

empresa por conteúdos e fraudes 

praticadas por terceiros. 

 

Nas contestações, o marketplace criou 

um ambiente simulado para levar o 

leitor - magistrados e assessores - a 

vivenciar a experiência do usuário no 

site. De acordo com a empresa, o uso da 

ferramenta contribuiu para elevar o 

índice de êxito nos litígios - de 56% em 

2020 para 96% no ano passado. 

 

“É preciso fazer uma comunicação mais 

objetiva porque não são modelos de 

negócios com os quais o Judiciário tenha 

tanto contato. A mensagem foi recebida 

e aceita”, afirma Anahí Llop, chefe da 

Área Jurídica da OLX Brasil, 

acrescentando que os termos e 

condições de usos do site também foram 

adaptados. 

 

Exemplo de petição de defesa 

apresentada pela OLX — Foto: 

OLX/reprodução Valor 

A farmacêutica Sanofi foi outra 

empresa que incorporou o visual law. De 

olho nas obrigações impostas pela Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), 

quis comunicar de forma mais efetiva a 

política de privacidade a pacientes, 

fornecedores, funcionários, médicos e 

outros profissionais da saúde. 

 

A multinacional trocou o texto corrido 

de dezenas de páginas por um portal 

com linguagem simples, direta, com 

figuras e infográficos. O objetivo é deixar 

claras as regras de coleta e finalidade do 

uso e guarda de dados - sem, contudo, 

perder a legalidade e a segurança 

jurídica do documento. 

 

“Quem não é do meio jurídico ou não 

tem muito interesse dificilmente vai ler 

um contrato de 20 páginas com um 

monte de texto em um site. A pessoa 

acaba concordando com algo que não 

lê”, diz Carlos Campagnoli, data 

protection officer (DPO) da 

multinacional. “A mudança da dinâmica 

garante transparência”, acrescenta. A 
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unidade brasileira, segundo ele, 

exportou a experiência para a Sanofi 

nos Estados 

Unidos, França, Japão, China e Co

reia do Sul. 

 

 

Trecho do aviso de privacidade da Sanofi 

— Foto: Sanofi/reprodução Valor 

De acordo com o advogado Luis Prado, 

especialista em direito digital do 

escritório Prado Vidigal, dezenas de 

páginas com letras miúdas de políticas 

de privacidade e termos de uso de 

plataformas podem ser comunicadas 

por meio de vídeo e storytelling, por 

exemplo. “É tão dinâmico quanto passar 

o cartão de crédito e criar uma conta”, 

diz. 

Além de melhorar a experiência do 

usuário, o uso de recursos visuais e 

linguagem cotidiana, afirma Prado, pode 

fornecer mais argumentos de que a 

empresa foi transparente com o 

consumidor. “Para quem não adotar [o 

visual law] será mais complicado se 

defender no campo judicial porque o juiz 

vai se acostumar com um padrão.” 

 

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

cia/2022/02/21/judiciario-e-empresas-

abandonam-o-juridiques.ghtml 

 

Retorne ao índice  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/21/judiciario-e-empresas-abandonam-o-juridiques.ghtml
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Política 

Ministro do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite reproduz 
política de Ricardo Salles, 
dizem especialistas 
 
Troca no comando da pasta não trouxe 
mudanças significativas na atual 
política ambiental do governo 
 
Eliane Oliveira e Eduardo 
Gonçalves 
21/02/2022 - 04:30 

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim 

Leite, durante entrevista Foto: Marcello 

Casal Jr/Agência Brasil 

 

BRASÍLIA — A substituição de Ricardo 

Salles por Joaquim Leite no comando do 

Ministério do Meio Ambiente não trouxe 

mudanças significativas na atual política 

ambiental do governo, segundo 

especialistas e dirigentes de ONGs 

ouvidos pelo GLOBO. 

 

Mesmo com as chuvas constantes, que 

costumam frear a devastação florestal, o 

Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe) registrou 430 

quilômetros quadrados de alertas de 

desmatamento em janeiro deste ano. É 

quatro vezes mais do que no mesmo mês 

de 2021, quando Salles ainda era 

ministro, e Leite, secretário da 

Amazônia e Serviços Ambientais. 

 

Apesar disso, integrantes do governo 

destacam, como fator positivo, o 

temperamento discreto de Leite, que 

foge de polêmicas e holofotes, ao 

contrário de Salles, cujo perfil era mais 

belicoso. 

 

A preservação da biodiversidade e a 

redução do desmatamento da Amazônia 

são a senha para que o Brasil seja 

considerado apto a ingressar como 

membro da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o chamado “clube 

dos ricos”. 

 

A continuidade, na prática, da gestão 

Salles se mostra, por exemplo, segundo 

ambientalista, no mesmo perfil da 

diretoria de órgãos de fiscalização, 

formada majoritariamente por policiais 

ou militares aposentados. 

 

Para o secretário-executivo do 

Observatório do Clima, Marcio Astrini, 

nada mudou. 

 

— Salles não saiu do ministério por 

causa do desempenho, mas por 

problemas com a Justiça — afirmou, 
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antes de comparar o atual ministro e seu 

antecessor: — A única diferença era que 

Salles era verborrágico, e o Leite fica 

quieto. As ações são as mesmas. 

 

Ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos 

Minc destacou, como medidas 

prejudiciais da gestão Leite, o decreto 

assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, 

na semana passada, que instituiu o 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

da Mineração Artesanal e em Pequena 

Escala (Pró-Mapa). A seu ver, a medida 

incentiva o garimpo ilegal. 

 

Miguel Scarcello, secretário-geral da 

SOS Amazônia, avalia que não existe 

hoje no governo federal uma política de 

conservação florestal: 

 

— O que existe é uma agenda de 

concessões. O governo quer votar no 

Congresso uma pauta liberal, com a 

participação mínima do Estado. A 

Amazônia está a Deus dará. 

 

https://oglobo.globo.com/politica/mini

stro-do-meio-ambiente-joaquim-leite-

reproduz-politica-de-ricardo-salles-

dizem-especialistas-1-25403086 

 

Retorne ao índice  
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Economia 

Vestígios de agrotóxicos são 
encontrados em sucos, 
salgadinhos, pães e biscoitos. 
Entenda o risco para a saúde 
 
Resquícios de pesticidas já foram 
identificados em sucos, polpas massas, 
salgadinhos, biscoitos, pães, ovos, leite 
e carnes, além deura’ 
Pollyanna Brêtas 
21/02/2022 - 04:54 / Atualizado em 
21/02/2022 - 10:05 
 

Vestígios de agrotóxicos em alimentos 

preocupam por riscos à saúde do 

consumidor Foto: / Divulgação 

 
RIO - Pesquisadores do Grupo de 

Trabalho Agrotóxicos e Saúde, da 

Fiocruz, divulgaram um novo alerta 

sobre o impacto a ser causado na saúde 

dos brasileiros se o projeto de lei 

6.299/2002, que tramita no Senado e 

flexibiliza as normas de adoção de 

pesticidas no país, for aprovado. 

 

O chamado “Pacote do Veneno” 

permitirá o registro de novos defensivos 

agrícolas e concentrará no Ministério da 

Agricultura, Pesca e Abastecimento 

(Mapa) a decisão sobre esses produtos, 

que hoje são avaliados também pela 

pasta do Meio Ambiente e pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). 

 

O documento expressa preocupação 

sobre os prejuízos ao meio ambiente e à 

saúde das pessoas pela exposição aos 

agrotóxicos. Falta informação clara 

sobre o uso dessas substâncias nos 

alimentos, dizem os pesquisadores. 

 

Informação não é lei 
 
Aline Gurgel, vice-coordenadora do 

grupo de trabalho, explica que vestígios 

de agrotóxicos podem estar presentes 

tanto em alimentos in natura quanto em 

produtos industrializados, já que não 

existe uma técnica capaz de remover 

100% dos resíduos. 

 

Pode haver resquícios de pesticidas no 

tomate e no molho pronto; na fruta e no 

suco industrializado. Segundo ela, já 

foram identificados indícios em polpas, 

massas, salgadinhos, biscoitos, pães, 

ovos, leite, carnes e outros alimentos: 

 

— Não há obrigatoriedade de rastreio de 

agrotóxicos em alimentos, à exceção 

daquele feito no âmbito do Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (Para) e voltado para algumas 

culturas de alimentos in natura, como 

morangos, pimentões e tomates. 

Também não existe lei que obrigue a 

indicação de que um alimento foi 

produzido com pesticida. 
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Uma pesquisa divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(Idec) constatou que resíduos de 

agrotóxicos permanecem até em 

bisnaguinhas, bolachas recheadas, 

biscoitos de água e sal, cereais, bebidas 

de soja e salgadinhos. 

 

Foram analisados 27 produtos de oito 

categorias. Dessas, seis apresentaram 

vestígios de defensivos, dentro dos 

limites permitidos pela legislação. 

 

Os produtos são: bebida de soja Naturis 

(Batavo); cereal matinal Nesfit (Nestlé); 

salgadinhos Baconzitos e Torcida 

(ambos da Pepsico); pães bisnaguinha 

Pullman (Bimbo), Wickbold, Panco e 

Seven Boys (da Wickbold); biscoitos de 

água e sal Marilan, Triunfo (Arcor), 

Vitarella e Zabet (ambos da M. Dias 

Branco); e os recheados Bono e 

Negresco (Nestlé), Oreo e Trakinas 

(Mondelez). 

 

O Idec ressalta que em nenhuma 

amostra a substância encontrada estava 

acima do limite permitido. Os itens 

foram escolhidos por terem trigo, milho 

ou soja em sua composição. 

 

— São produtos que muitas crianças 

comem todos os dias. A dosagem de 

agrotóxico para uma criança é mais 

prejudicial para o desenvolvimento dela 

do que para o de um adulto — diz Rafael 

Arantes, nutricionista do Idec. 

Debate público 
 
Atualmente, os rótulos não trazem 

informações sobre a presença de 

resíduos. 

 

— É importante criar um debate público 

sobre como informar o consumidor 

sobre a presença dessas substâncias — 

defende Cecília Cury, advogada e 

fundadora do Movimento Põe no 

Rótulo. 

 

Um estudo feito por pesquisadores da 

Universidade de Princeton, da Fundação 

Getulio Vargas (FGV) e do Insper revela 

que a disseminação do glifosato — o 

defensivo mais utilizado no Brasil — nas 

lavouras de soja levou à alta de 5% na 

mortalidade infantil, com impactos no 

peso ao nascer e no tempo de gestação, 

em municípios que recebem água de 

regiões produtoras, diz Rodrigo Soares, 

professor do Insper e responsável pelo 

estudo. 

 

Para o gerente-geral de Toxicologia da 

Anvisa, Carlos Alexandre Oliveira 

Gomes, a população tem o direito de 

saber o que está consumindo. Mas ele 

não considera necessariamente um 

problema o fato de haver resíduos nos 

alimentos: 

 

— Hoje os alimentos no Brasil são 

seguros à luz da ciência atual — afirma. 
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Empresas garantem que 
resíduos estão no limite 
permitido 
 
A PepsiCo informou que em todos os 

seus produtos, incluindo Torcida e 

Baconzitos, são usadas matérias-primas 

compradas de fornecedores que 

cumprem a legislação, e que os resíduos 

de defensivos agrícolas “estão dentro 

dos níveis autorizados pela Anvisa e são 

seguros para consumo humano.” 

 

A Marilan Alimentos afirmou que é 

“comprometida com a qualidade de seus 

produtos, atuando sempre em prol da 

saúde, segurança e bem-estar dos 

consumidores”, ressaltando que observa 

todas as normas da Anvisa. 

 

A M. Dias Branco, das marcas Vitarella e 

Zabet, declarou que tem um programa 

de monitoramento e testagem de 

resíduos de agrotóxicos nas matérias-

primas. A empresa pontuou que os 

vestígios das amostras da pesquisa estão 

dentro da margem permitida. 

 

A Bagley do Brasil, que responde pelos 

produtos Arcor, garantiu que nem as 

matérias-primas usadas nem os 

produtos contêm quantidades de 

contaminantes que não cumpram 

normas sanitárias ou tragam quaisquer 

riscos à saúde dos consumidores. 

 

A Nestlé ressaltou que tem um Sistema 

de Gestão de Segurança dos Alimentos 

em suas fábricas e conta com um centro 

de qualidade com tecnologias de ponta. 

Acrescentou que “não tem registros de 

resultados fora dos parâmetros de 

segurança para as substâncias 

relacionadas pelo Idec.” 

 

A Mondeléz declarou que não teve 

acesso ao estudo do Idec nem à 

metodologia por ele utilizada. "Por isso, 

não podemos nos manifestar sobre 

o  mesmo. Contudo, todos os nossos 

produtos estão em conformidade com a 

legislação brasileira de alimentos e são 

absolutamente seguros para o 

consumo", concluiu. 

 

Também procuradas, Wickbold, Batavo 

e Bimbo não responderam. 

 

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

fesa-do-consumidor/vestigios-de-

agrotoxicos-sao-encontrados-em-sucos-

salgadinhos-paes-biscoitos-entenda-

risco-para-saude-25402056 

 

Retorne ao índice 
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Economia 

The Economist: O verdadeiro 
preço dos escritórios vazios 
 
Pandemia entra no terceiro ano, e 
destino dos centros financeiros em todo 
o mundo continua incerto 
 
The Economist, O Estado de S.Paulo 
21 de fevereiro de 2022 | 05h00 
 
As cidades costumam se recuperar das 

crises. De pandemia e terremotos a 

inundações e incêndios, as organizações 

urbanas saíram mais fortes quando se 

depararam com as adversidades. Após o 

grande incêndio de Londres destruir a 

maior parte da cidade em 1666, uma 

série de normas de segurança contra 

incêndios foram lançadas. As 

construtoras trocaram madeira por 

tijolo ou pedras. As paredes tornaram-se 

mais grossas. As ruas ficaram mais 

largas. Quando o cólera se espalhou 

rapidamente pelos EUA nos anos 

1850, Nova York e outras cidades 

criaram redes de esgoto e parques 

públicos. Conforme a doença se 

espalhava por Paris, as autoridades por 

lá também passaram a adotar medidas 

radicais de saúde pública. Avenidas 

cercadas de árvores foram construídas, 

fontes foram erguidas e cortiços foram 

extintos. 

 

As áreas urbanas atualmente enfrentam 

outro tipo de problema. Como o retorno 

em massa aos escritórios ainda é incerto, 

a pandemia suscitou o debate quanto ao 

futuro das áreas comerciais. As regiões 

com os principais centros financeiros, 

como Manhattan, a City de Londres, os 

bairros de Marunouchi, em Tóquio, e 

La Défense, em Paris, sofrem as 

consequências do êxodo dos escritórios. 

Antes dos lockdowns, os 21 maiores 

distritos comerciais do mundo 

abrigavam 4,5 milhões de trabalhadores 

e cerca de 20% das sedes de empresas 

da Fortune Global 500, segundo 

a EY e o Urban Land Institute.  

 

Quando a covid-19 esvaziou os 

escritórios em todo o mundo, a maior 

parte do trabalho que era realizado neles 

migrou para as casas. À medida que a 

pandemia se arrasta para o seu terceiro 

ano, o destino dos distritos comerciais 

urbanos permanece incerto. Será que 

eles vão conseguir continuar atraindo 

investimentos, ou os novos padrões de 

trabalho ameaçarão sua importância? 

 

À primeira vista, as coisas poderiam ter 

sido piores para os proprietários das 

torres de escritórios. Ao contrário dos 

setores de varejo e de hospitalidade, a 

maior parte dos inquilinos de escritórios 

continuaram pagando aluguel e os 

analistas voltaram atrás em muitas de 

suas piores projeções. A locação até 

mesmo aumentou em cidades como 

Londres no fim de 2021. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/londres-inglaterra
https://tudo-sobre.estadao.com.br/nova-york-estados-unidos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/toquio-japao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paris-franca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Ernst%20&%20Young
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City, em Londres, onde 18% dos 

escritórios estão vazios Foto: Henry 

Nicholls/Reuters - 16/2/2022 

 

Mas a realidade está longe de ser cor-de-

rosa. O home office impactou a 

demanda por escritórios, com as taxas 

de desocupação aumentando mais 

rapidamente nos bairros comerciais. No 

mundo todo, os escritórios desocupados 

representam 12% do total – antes da 

pandemia, eram 8%. Em Londres, 18% 

dos escritórios estão vazios. Em Nova 

York, são quase 16%. 

 

Em vez de reduzir os aluguéis, os 

proprietários estão oferecendo mais 

“brindes” do que nunca para reter 

inquilinos ou atrair novos. Em 

Manhattan, bônus em dinheiro para 

inquilinos – normalmente usados para 

equipar novos escritórios – mais do que 

dobraram desde 2016. Em todos os 

EUA, a média do número de meses de 

aluguel grátis subiu para a maior já 

registrada desde 2013. Algumas 

incorporadoras imobiliárias continuam 

otimistas, apostando que a demanda por 

escritórios em algum momento voltará 

ao normal. Mas a cada nova variante da 

covid-19 os planos para um retorno em 

massa aos locais de trabalho são adiados 

novamente. 

Centro financeiro e corporativo de 

Marunouchi, em Tóquio, sofre as 

consequências do êxodo dos escritórios 

Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters - 

1/6/2021 

 

MUDANÇA. Os mercados financeiros 

refletem o clima sombrio. Os escritórios, 

sobretudo nos bairros comerciais, estão 

perdendo terreno rapidamente para 

áreas de imóveis com melhor 

desempenho, como armazéns e edifícios 

residenciais. Tendo tradicionalmente 

formado a principal parte das carteiras 

de imóveis comerciais nos EUA, os 

escritórios representaram menos de um 

quinto das transações em 2021. 

 

Globalmente, os investidores gastaram 

mais com imóveis residenciais pela 

primeira vez. O investimento 

estrangeiro em escritórios também caiu 

para abaixo da média anterior à 

pandemia em países como os EUA e a 

Austrália em 2021. Por outro lado, o 

investimento estrangeiro em armazéns 

mais que dobrou nesses mercados. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/home-office
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As avaliações também refletem a 

incerteza. Os preços dos edifícios nos 

bairros comerciais foram prejudicados 

mesmo quando os dos imóveis 

comerciais aumentaram em outras 

partes das cidades. No distrito 

financeiro de São Francisco, por 

exemplo, os preços dos imóveis caíram 

quase um quinto desde o fim de 2019, 

segundo as estimativas mais recentes. 

Em toda a área metropolitana mais 

ampla, eles aumentaram mais de 5%. 

Em Manhattan, caíram cerca de 8% 

desde o início da pandemia. As cidades 

asiáticas tiveram um desempenho 

melhor. Os preços dos escritórios 

em Seul, por exemplo, aumentaram 

mais de um terço desde o final de 2019. 

Em Cingapura, eles subiram mais de 

10%. 

Distrito financeiro de Nova York; na 

cidade, proprietários oferecem 

"brindes" para inquilinos Foto: Lucas 

Jackson/Reuters - 5/5/2020 

 

A maioria dos investidores adota uma 

perspectiva de longo prazo, então o 

capital alocado para escritórios ficará 

bloqueado por anos. Mas o sentimento 

do mercado está migrando das cidades 

com grande concentração de escritórios 

para as menores com uma mistura 

maior de edifícios. Uma pesquisa com 

investidores com ativos sob gestão de 

mais de US$ 50 bilhões pela CBRE, 

empresa de consultoria imobiliária, 

mostrou a preferência em 2021 por 

mercados como Phoenix e Denver no 

lugar de NY e Chicago.  

 

Os maiores centros financeiros, sem 

dúvida, continuarão a atrair grandes 

somas: os escritórios de Londres devem 

atrair £ 60 bilhões (US$ 81 bilhões) de 

capital estrangeiro nos próximos anos, 

segundo a empresa de consultoria 

imobiliária Knight Frank. Mas os 

blocos de escritórios desertos nos 

outrora povoados bairros comerciais 

continuarão a fazer a situação parecer 

menos esperançosa. 

 

Os proprietários insistem que as 

preocupações são exageradas. Apesar de 

muitos edifícios permanecerem vazios, 

eles defendem que a demanda pelos 

melhores espaços continua forte. É 

verdade que alguns imóveis nobres 

ainda atraem muitos interessados. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/seul-coreia-do-sul
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La Défense, em Paris; antes dos 

lockdownds, 21 maiores distritos 

comerciais do mundo abrigavam 4,5 

milhões de trabalhadores Foto: Gonzalo 

Fuentes/Reuters - 16/9/2021 

Os inquilinos estão trocando cada vez 

mais prédios de escritórios antigos por 

locais de trabalho modernos e mais 

verdes, com melhores sistemas de 

filtragem de ar e amenidades de maior 

qualidade. Entretanto, essas 

propriedades de alto padrão 

representam 20% ou menos dos 

edifícios na maioria das cidades. (No 

entanto, elas correspondem de fato a 

uma parcela desproporcional da 

atividade de investimento: em Nova 

York, apenas nove das 69 vendas de 

escritórios representaram 80% do valor 

total investido em 2021.) 

 

O abismo entre os melhores ativos e o 

resto do mercado aumentará. Reformas 

talvez rejuvenesçam alguns edifícios. 

Para muitos, porém, a inflação, a falta de 

mão de obra e de materiais de 

construção, além do alto custo de 

modernização de prédios para atender 

aos padrões ambientais mais rígidos, 

tornarão difícil justificar a despesa. 

 

As consequências para os bairros 

comerciais podem ser profundas. A 

partida em massa de profissionais 

também prejudica cafés, restaurantes e 

pequenos negócios. Muitos já estavam 

tendo dificuldades com os transtornos 

na cadeia de suprimentos, a escassez de 

mão de obra e as despesas cada vez 

maiores. Os lockdowns custaram à 

economia de Sydney cerca de US$ 178 

milhões por semana e 40 mil empregos. 

Em toda a cidade de Nova York, mais de 

um terço dos pequenos negócios 

fecharam durante os bloqueios totais; 

antes da pandemia, o setor representava 

mais da metade dos empregos do setor 

privado na cidade. 

Canary Wharf, bairro londrino onde 

várias empresas financeiras têm 

escritórios, ampliou oferta de bares e 

restaurantes para atrair jovens Foto: 

Alexander Ingram/The New York Times 

- 1/8/2020 

 

CONSEQUÊNCIAS. As finanças 

municipais também estão vulneráveis. 
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Escritórios inativos significam queda 

das receitas fiscais para cidades que 

dependem delas para financiar serviços 

públicos. Os escritórios vazios também 

impactam o sistema de transporte. 

Estima-se que o número reduzido de 

passageiros cause um rombo de £ 1,5 

bilhão nas finanças do setor em Londres 

até 2024. A Metropolitan 

Transportation Authority de Nova 

York, responsável pelo metrô da cidade, 

prevê um déficit de US$ 1,4 bilhão em 

2025, à medida que o auxílio financeiro 

federal chegar ao fim. 

 

Os bairros comerciais estão adotando 

medidas de defesa. Uma estratégia 

comum tem sido torná-los mais 

agitados, uma tendência que já estava 

em curso antes da pandemia. Londres 

está propondo mais “festas culturais 

durante toda a noite”, ruas sem trânsito 

nos fins de semana e pelo menos 1.500 

novos apartamentos até 2030, enquanto 

o complexo de edifícios 

comerciais Canary Wharf adicionou 

bares, restaurantes e passeios de barcos 

na área para atrair o público mais 

jovem.  

 

A Autoridade de Renovação 

Urbana de Cingapura reconhece que 

talvez seja preciso repensar a mistura de 

edifícios no centro da cidade, além de 

planejar criar mais ciclovias e ruas 

exclusivas para pedestres. Nos EUA, os 

arranha-céus estão abrindo as portas ao 

público, oferecendo novos mirantes e 

instalações de arte “instagramáveis”.  

 

Sydney fechou algumas ruas no centro 

da cidade para que as pessoas pudessem 

fazer refeições ao ar livre. E Paris planeja 

transformar os estacionamentos de La 

Défense no trecho final da entrega de 

produtos. Conforme o mundo do 

trabalho evolui, os locais de trabalho 

estão mudando com ele. / TRADUÇÃO 

DE ROMINA CÁCIA 
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Planos de saúde individuais 
ficam na berlinda, com 
regulação mais rigorosa da 
ANS 
 
Transferência da carteira da Amil, 
suspensa pela ANS, chamou atenção 
para situação do segmento, que vem 
perdendo espaço entre as grandes 
operadoras 
 
Fernanda Guimarães e Shagaly 
Ferreira, O Estado de S.Paulo 
 
20 de fevereiro de 2022 | 14h35 
 
A polêmica operação de transferência 

dos planos individuais da Amil para um 

grupo liderado pela gestora Fiord – 

suspensa pela Agência Nacional de 

Saúde (ANS) – chamou a atenção para 

um nicho específico de planos de saúde 

que vem perdendo cada vez mais espaço 

e deixando clientes apreensivos: o dos 

planos individuais. Além dos 337 mil 

beneficiários da Amil, que ainda não 

sabem se seu atendimento será ou não 

repassado a um terceiro sem tradição no 

setor, há outros 8,6 milhões de planos 

individuais no País.  

 

Esse é um negócio que, em geral, não é 

mais atrativo para as gigantes do setor, 

por conta da regulação mais forte da 

ANS. O reajuste dessas carteiras é 

determinado pela Agência – em 2021, 

por exemplo, a regra era que as 

mensalidades fossem reduzidas em 

8,19%. Nos planos coletivos, o aumento 

é definido pela operadora, de acordo 

com a “sinistralidade” da carteira – 

quanto mais um determinado grupo 

utiliza, maior o valor. 

 

Por isso, muitas operadoras 

abandonaram os contratos individuais. 

Mas quem já tinha esse serviço tem 

direito a manter o atendimento. E, como 

esses clientes vêm envelhecendo e, 

consequentemente, necessitando de 

mais serviços, a operação acaba ficando 

mais onerosa.  

 

Entre os clientes da Amil, o clima é de 

apreensão por conta da indefinição em 

relação à mudança. Tanto que uma 

associação de defesa dos clientes da 

empresa está sendo criada. “Esse 

ambiente hostil foi determinante para a 

resistência”, diz a advogada 

especializada em direitos coletivos, 

Vanusa Murta Agrelli. Ela se uniu ao 

coletivo, que foi iniciado na internet, 

e  agora coordena a transição  para uma 

associação formalmente constituída. 

 

Amil repassou mais de 330 mil planos 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/amil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ans-agencia-nacional-de-saude
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ans-agencia-nacional-de-saude
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para a APS; Agência Nacional de Saúde 

Suplementar barrou venda da APS para 

a Fiord Capital.  Foto: Ricardo 

Moraes/Reuters - 8/10/2012 

 

O grupo inclui Neusa Grolla Barbosa. 

Ela é mãe de Guilherme Barbosa 

Ribeiro, que tem paralisia cerebral. 

Quando ele nasceu, em 1992, a família 

tinha plano da Golden Cross, mas foi 

para a Amil justamente por causa da 

piora do atendimento. “Meu filho passa 

no Hospital da AACD, em São Paulo. 

Quando fiz esse convênio, foi um dos 

requisitos. No meio do ano passado, 

quando fui marcar consultas, me 

disseram que o plano do Guilherme, o 

Blue 300, tinha sido descredenciado”, 

lembra. 

 

Professor doutor de Direito Civil da USP, 

José Fernando Simão afirma que a 

mudança de prestador de serviço precisa 

ser avisada previamente ao contratante. 

Já a ANS frisa que as operadoras têm o 

direito de vender suas carteiras de 

beneficiários, “desde que cumpram o 

rito previsto na regulamentação”. 

 

A United Health, dona da Amil, afirma 

ter compartilhado com a ANS “medidas 

implementadas para melhoria da 

experiência dos beneficiários de planos 

individuais transferidos da Amil para a 

APS (a empresa criada pela Amil para 

receber os planos individuais e que será 

repassada à Fiord).” 

Guilherme Barbosa Ribeiro, que tem 

paralisia cerebal, e a mãe Neusa Grolla 

Barbosa são clientes da Amil, o que traz 

preocupações sobre o futuro do plano de 

saúde para a família Foto: Werther 

Santana/Estadão - 18/2/2022 

 

Abandono de plano individual 
teve início nos anos 2000 
 
As grandes operadoras de saúde 

começaram a deixar de oferecer os 

planos individuais no início dos anos 

2000, depois da entrada em vigor da lei 

que deixou a regulamentação sobre 

esses contratos mais rígida. Atualmente, 

dos 48,9 milhões de brasileiros com 

cobertura de planos de saúde, menos de 

9 milhões têm contratos individuais, 

volume que vem caindo ano após ano. 

 

Além da Amil, que teve a transferência 

de seus beneficiários suspensa, as 

líderes no segmento de planos de saúde 

individual (excluindo da conta os 

odontológicos), são a Notredame e a 

Hapvida, que acabam de receber o aval 

para se unir. Juntas, elas detêm cerca de 

17% desse mercado. A Amil tem 6,1% e a 

Prevent Senior detém uma fatia de 5,8%, 

segundo cálculos do BTG Pactual. 
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Outra grande do setor, a Bradesco Saúde 

tem visto sua carteira individual 

diminuir de tamanho, já que deixou de 

comercializar esse tipo de plano em 

2007, se focando nos corporativos e de 

classe (vendidos a sindicatos, por 

exemplo). Hoje, os contratos individuais 

representam apenas 3% da carteira total 

do Bradesco, segundo levantamento do 

BTG Pactual. A Prevent Senior, plano de 

saúde focado na população mais idosa, é 

quem possui maior exposição aos planos 

individuais, com 94%. 

 

Insegurança 
 

“As operadoras de planos de saúde 

sustentam que os planos individuais ou 

familiares geram maior insegurança, e 

que o controle de reajustes realizado 

pela ANS está tornando tais planos 

insustentáveis”, diz Luís Gustavo 

Miranda, sócio do escritório Rolim, 

Viotti, Goulart, Cardoso Advogados. “Os 

reajustes desses planos têm sido 

inferiores aos reajustes dos planos 

coletivos por adesão e empresariais nos 

últimos anos, de acordo com o que vem 

sendo divulgado pelas operadoras e 

entidades a elas ligadas.” 

 

Segundo especialistas, uma saída 

encontrada pelas operadoras tem sido a 

venda de planos para os 

microempreendedores individuais 

(MEIs), que nada mais são do que 

pessoas físicas com um CNPJ. Nesse 

segmento, as empresas podem definir 

seus reajustes sem anuência da ANS. 

 

As empresas que seguem vendendo os 

planos individuais, como 

Notredame/Hapvida, usam a estratégia 

de verticalizar a operação – ou seja, 

criam suas próprias redes de 

atendimento. Com isso, conseguem 

reduzir os custos. A Hapvida, por 

exemplo, viu o número de planos 

individuais subir 20% no último ano, 

para cerca de 4 milhões de clientes, 

diante da maior busca do brasileiro por 

planos de saúde em meio à pandemia da 

covid-19. 

 

O professor de economia da FGV, 

Joelson Sampaio, afirma que um dos 

desafios dos planos de saúde no Brasil é 

exatamente a questão do aumento de 

custos, e que essa verticalização acaba 

sendo uma saída interessante. “Algumas 

ainda estão com foco em políticas 

preventivas de saúde e o uso de 

tecnologia também aumentou por essas 

empresas”, diz. 

 

Atendimento 
 
Miranda, do Rolim, Viotti, Goulart, 

Cardoso Advogados, lembra que os 

beneficiários de planos de saúde 

regularmente contratados têm o direito 

de cobertura a todas as doenças listadas 

na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas 
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Relacionados com a Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Fora isso, destaca, há também uma lista 

chamada Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde Suplementar, que 

informa medicamentos, produtos ou 

procedimentos que devem ser 

oferecidos. “A falha ou o serviço 

deficiente autoriza o registro de 

reclamações tanto na ANS, quanto nas 

entidades de defesa do consumidor.” 

 

Fiscalização deveria ser mais 
minuciosa, diz presidente do 
IBDS 
 
O presidente do Instituto Brasileiro de 

Direito do Seguro (IBDS), Ernesto 

Tzirulnik, diz que, no passado, os planos 

individuais eram percebidos pelos 

consumidores com uma grande 

vantagem em relação ao coletivo, 

principalmente no que tange a uma 

estabilidade jurídica maior, ou seja, sem 

a surpresa de rescisão de contratos ou 

um aumento abrupto de preços. “Mas 

isso mudou, e há hoje um relaxamento 

normativo”, diz o advogado.  

 

Para ele, as seguradoras acabam 

pressionando os consumidores a saírem 

dos planos individuais, com preços mais 

altos e piora do atendimento. “Ela 

(seguradora) vai modificando 

paulatinamente o plano de tal forma que 

chega uma hora em que ele não é mais 

vantajoso”, diz.  

Nesse ritmo, prevê Tzirulnik, os planos 

de saúde no Brasil podem estar fadados 

ao fim, mesmo os coletivos, que estão 

cada vez mais onerosos. Uma mudança 

de rumo, avalia, será possível com uma 

alteração da conduta de fiscalização, que 

na sua opinião, deveria ser mais 

minuciosa sobre as empresas.  

 

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

ias/geral,plano-saude-individual-

regulacao-ans,70003985051 
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Política 

Conquista do voto feminino 
há 90 anos veio com pressão 
de feministas e mobilização 
 
Em 1932 brasileiras passaram a ter o 
direito de votar e serem votadas, 
mas ainda se conhece pouco sobre 
as protagonistas da conquista 
 
20.fev.2022 às 23h15 
 
Renata Galf 
 
SÃO PAULO 
"Minhas impressões? Sinto-me muito 
bem aqui. Que culpa tenho eu de estar 
sozinha?" 

A frase é de Almerinda Farias Gama, em 
resposta a um jornalista, na ocasião em 
que foi a única mulher a votar e ser 
votada nas eleições dos deputados 
classistas da classe trabalhadora para a 
Assembleia Constituinte de 1933. 

A foto em preto e branco de Almerinda 
estampa até hoje diferentes textos sobre 
a conquista do voto feminino. Com um 
amplo e elegante sorriso, ela insere a 
cédula com seu voto enquanto é 
observada pelos homens ao seu redor. 

Almerinda integrava a Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino 
(FBPF), associação criada em 1922 
e liderada por Bertha Lutz, que é tida 
como uma das principais pioneiras na 
luta pelo sufrágio das mulheres no país. 

 
 
Almerinda Farias Gama vota, em julho 
de 1933, na eleição de representantes 
classistas para a Assembléia Nacional 
Constituinte de 1934 - CPDOC/FGV 
 
"É eleitor o cidadão maior de 21 anos, 
sem distinção de sexo". A previsão de 
que as mulheres também tinham direito 
ao voto foi incluída pela primeira vez na 
legislação nacional brasileira em 
fevereiro de 1932. 

Considerado hoje como uma das 
principais inovações do Código Eleitoral 
de 1932, que completa 90 anos e 
também estabeleceu o voto secreto e 
criou a Justiça Eleitoral, o voto feminino 
foi conquistado após intensa pressão e 
mobilização por parte dos movimentos 
sufragistas da época e quase nasceu com 
severas restrições. 

A mobilização das feministas foi 
importante não só para pautar o voto 
feminino ao longo da Primeira 
República (1889-1930), como para 
pressionar para que o texto final do 
Código Eleitoral decretado por Getúlio 
Vargas não trouxesse restrições 
específicas às mulheres. 

De acordo com o anteprojeto da lei 
eleitoral que veio a público em agosto de 
1931, poderiam votar apenas as 
mulheres viúvas e solteiras com renda 
própria. Já as mulheres casadas, mesmo 
aquelas com renda própria, deveriam 
pedir autorização do marido. 

O texto foi alvo de críticas das 
feministas. 

Há registros de cartas da Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino 
datadas de dezembro de 1931, 
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destinadas a Vargas, então chefe do 
Governo Provisório, e aos demais 
membros da comissão da reforma 
eleitoral, defendendo que a redação 
ampliasse o direito ao voto sem 
distinção de sexo. 

O país vivia um período conturbado. Em 
1930, o presidente Washington Luís foi 
deposto e Getúlio Vargas assumiu o 
poder. A Constituição anterior estava 
suspensa, assim como as eleições, e o 
Congresso, fechado. 

"O movimento [feminista] fez muita 
pressão em favor do voto sair igual ao 
voto masculino, como de fato saiu no 
final", diz Mônica Karawejczyk, que é 
professora da PUC-RS e autora do livro 
"Mulher Deve Votar? O Código Eleitoral 
de 1932 e a Conquista do Sufrágio 
Feminino". 

A pesquisadora aponta também a 
reformulação da comissão eleitoral após 
o anteprojeto, com a troca de parte dos 
membros, como fator importante para 
que a regra terminasse por ser alterada. 

90 ANOS DA JUSTIÇA 
ELEITORAL 
 
Embora as principais restrições tenham 
sido retiradas em 1932, a regra ainda 
fazia diferença entre homens e 
mulheres, já que o alistamento eleitoral 
feminino, diferentemente do masculino, 
não era obrigatório. 

Ao justificar a distinção, em versão 
comentada do código, o integrante da 
comissão Assis Brasil escreveu que, de 
partida, conceder a perfeita igualdade 
política dos sexos seria "destroçar num 
só momento, sem uma preparação 
prévia, uma tradição secular e um 
sistema de direito privado, em que a 
mulher casada ainda está colocada em 
situação desigual à do homem". 

Na Constituição de 1934, a 
obrigatoriedade do voto foi estendida 
apenas às mulheres que fossem 
servidoras públicas. Somente em 1946, a 
obrigatoriedade do voto passou a ser 
para ambos os sexos, sem distinção. 

A introdução do voto feminino abriu 
caminho não só para que as mulheres 
votassem, mas para que 
fossem candidatas. 

A medida foi alvo de críticas à época, 
como do então ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal) Antônio 
Bento de Faria. 

"Ao direito de voto corresponde o de ser 
votado, mas seria de um ridículo 
incomensurável tornar acessível à 
mulher a chefia suprema da nação, 
permitindo-lhe a possibilidade de 
assumir a direção suprema das forças de 
terra e mar!!!" 

Apenas uma mulher foi eleita para a 
Assembleia Constituinte em 1933: a 
paulista Carlota de Queirós. Já Bertha 
Lutz ficou na suplência. Entre os 
deputados classistas, Almerinda Farias 
não foi eleita. 

De acordo com a Constituição anterior, 
o direito de ser alistado como eleitor 
estava entre as condições de 
elegibilidade para o Congresso Nacional. 

Mesmo com o marco histórico da 
conquista do voto feminino, boa parte 
das mulheres e da população negra e 
pobre continuaria excluída do direito ao 
voto por muitas décadas. Apenas em 
1985, tal direito foi ampliado aos 
analfabetos. 

 
Mulheres na Política 
 

 
À frente da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino (FBPF), a bióloga 
Bertha Lutz foi uma das principais 

https://www1.folha.uol.com.br/webstories/cultura/2020/10/voto-feminino-no-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/webstories/cultura/2020/10/voto-feminino-no-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2020/03/feminismo-apareceu-pela-primeira-vez-na-folha-um-mes-apos-nascimento-do-jornal.shtml
https://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2017/02/24/ha-85-anos-mulheres-conquistaram-direito-ao-voto/
https://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2017/02/24/ha-85-anos-mulheres-conquistaram-direito-ao-voto/
https://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2017/02/24/ha-85-anos-mulheres-conquistaram-direito-ao-voto/
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1608355467216817-mulheres-na-politica


29 

 

pioneiras na luta pelo voto 
fe ReproduçãoMAIS  
 
INVISIBILIDADE DA HISTÓRIA 
DAS SUFRAGISTAS 
 
Apesar do papel que as sufragistas 
desempenharam, Mônica (PUC-RS) 
aponta que ainda há pouca pesquisa 
sobre a história dessas mulheres e sobre 
as associações feministas. 

"A gente sabe pouco sobre isso, a gente 
não sabe quase nada. Essas mulheres do 
período ainda estão encobertas", diz ela, 
que aponta os jornais da época como 
uma das principais fontes de informação 
sobre o tema. 

Além da Federação liderada por Bertha, 
que acabou ficando mais conhecida, a 
pesquisadora destaca, por exemplo, o 
papel de outras associações na 
aprovação do voto feminino, como a 
Aliança Nacional de Mulheres (ANM), 
fundada pela gaúcha Nathercia Silveira, 
e a Associação Batalhão Feminino João 
Pessoa (ABFJP), da mineira Elvira 
Komel. 

A questão da invisibilidade de parte das 
pioneiras pelo sufrágio é um dos pontos 
destacados pela jornalista e doutoranda 
da UnB (Universidade de Brasília) 
Patrícia Cibele da Silva Tenório, que em 
sua dissertação de mestrado buscou 
resgatar a trajetória de Almerinda Farias 
Gama, depois de se deparar com a foto 
dela votando. 

"Quem é a mulher atrás da foto? Essa é a 
pergunta que eu me fiz o tempo todo e aí 
fui nessa pesquisa que foi uma jornada 
de encontrar o que eram vestígios", 
conta. 

Mulher negra e datilógrafa, Almerinda 
era um ponto fora da curva entre as 
mulheres que integravam a liderança da 
Federação, em geral composta por 
mulheres brancas e de classes altas, 
aponta Patrícia Cibele. 

INOVAÇÕES DO CÓDIGO 
ELEITORAL DE 1932 
 

Como presidente do Sindicato dos 
Datilógrafos e Taquígrafos do Distrito 
Federal, Almerinda foi a única mulher, 
entre 272 representantes, a votar como 
delegada na eleição que escolheu os 
deputados classistas para a Constituinte. 

"É importante pensar que a presença da 
Almerinda naquele espaço é fruto de 
uma estratégia feminista para colocar 
uma mulher naquela eleição", diz. 

Em linhas gerais, tratava-se de uma 
experiência introduzida por Vargas que 
dava espaço no Congresso a 
representantes de sindicatos 
autorizados pelo governo. 

Em sua pesquisa, Patrícia Cibele 
identifica que a formalização do 
sindicato e a escolha de Almerinda como 
presidente se deu a menos de um mês da 
eleição, próximo ao prazo limite. "Elas 
criam um sindicato que é quase um 
sindicato de fachada." 

"Elas iam mapeando qualquer 
possibilidade de participação política e 
as feministas iam tentando entrar." 

TENTATIVAS ANTERIORES 
 
Antes de Vargas tomar o poder, 
diferentes projetos de lei já tinham sido 
apresentados na Câmara e no Senado 
por congressistas que apoiavam o 
sufrágio feminino, mas enfrentavam 
forte oposição. 

Em 1917, por exemplo, o projeto do 
deputado Maurício de Lacerda que 
incluía o voto feminino foi arquivado 
pela Comissão de Constituição e Justiça 
por considerá-lo inconstitucional. 

As propostas seguintes não chegaram a 
ser declaradas inconstitucionais, mas 
tampouco foram aprovadas. 

Outra protagonista da luta pelo sufrágio 
foi a professora Leolinda Daltro, que em 
1910 fundou o Partido Republicano 
Feminino, como forma de congregar 
apoio à causa. É dela o primeiro registro 
formal ao Congresso solicitando que 
fosse aprovado o voto feminino em 1916. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/03/o-apagamento-historico-e-uma-violencia-politica-de-genero.shtml
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Já desde a primeira Assembleia 
Constituinte republicana, após a 
proclamação da República, as mulheres 
acreditavam que a mudança seria 
incorporada. Emendas prevendo tal 
direito de modo explícito, contudo, 
foram rejeitadas. 

A Constituição de 1891 previa: "são 
eleitores os cidadãos maiores de 21 anos 
que se alistarem na forma da lei." 
Estavam excluídos explicitamente os 
mendigos, os analfabetos, os praças de 
pré (militares de baixa patente) e 
religiosos de ordens. 

Caso tivesse aprovado a mudança, o 
Brasil teria sido pioneiro em estender o 
direito de voto às mulheres. Em 1893, a 
Nova Zelândia foi o primeiro país a 
aprovar o voto feminino. 

90 anos da Justiça Eleitoral 
 

 

 

Funcionários da Justiça Eleitoral 
trabalham no alistamento de eleitores 
para o pleito de 1933 Arquivo 
NacionalMAIS  

Ao longo da Primeira República, 
diferentes mulheres que tentaram se 
alistar como eleitoras tiveram seus 
pedidos negados com base na redação, 
apenas no masculino, do texto 
constitucional. 

Em 1927, a legislação eleitoral do estado 
do Rio Grande do Norte foi a primeira a 
permitir o alistamento de mulheres. 

"No Rio Grande do Norte poderão votar 
e ser votados, sem distinção de sexos, 
todos os cidadãos que reunirem as 

condições exigidas por esta lei", 
estabelecia o texto. Os poucos votos 
femininos, contudo, foram considerados 
inválidos pelo Senado. 

É também do Rio Grande do Norte a 
primeira mulher eleita prefeita no 
Brasil. Em 1928, Alzira Soriano venceu a 
eleição à Prefeitura de Lajes, município 
do interior do estado, pelo Partido 
Republicano. 

Já Antonieta de Barros foi, em 1935, a 
primeira mulher negra a ocupar um 
mandato eletivo, ao ser eleita deputada 
estadual de Santa Catarina. 

Ainda hoje, porém, a presença de 
homens e mulheres em espaços de poder 
segue desigual. Hoje o Rio Grande do 
Norte é o único estado que possui uma 
mulher, Fátima Bezerra (PT), à frente do 
governo estadual. Em 1994, Roseana 
Sarney, no Maranhão, foi a primeira 
mulher eleita governadora. 

Dilma Rousseff, em 2010, foi eleita a 
primeira e única presidente mulher do 
país. Entre os pré-candidatos à 
Presidência cotados até o momento, há 
apenas uma mulher na disputa: a 
senadora Simone Tebet (MDB). 

•  •  
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2022/02/conquista-do-voto-feminino-
ha-90-anos-veio-com-pressao-de-
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Mercado 

Governo negocia novas regras 
contra inadimplência em 
crédito emergencial 
 
Mudanças podem abrir 
possibilidade de alterar juros de 
empréstimos em caso de 
renegociação 
 
20.fev.2022 às 23h15 
 
Fábio Pupo 
 
BRASÍLIA 
Enquanto prepara o relançamento de 
programas de crédito criados durante a 
pandemia, o governo discute com os 
bancos mudanças para elevar a 
recuperação de recursos de devedores e 
adicionar a possibilidade de alterar os 
juros dos empréstimos em caso de 
renegociações. 

As medidas são debatidas em meio 
à expectativa de aumento da 
inadimplência no país, e podem ser 
estendidas também a um conjunto de 
até R$ 137 bilhões em empréstimos 
firmados por meio de programas 
emergenciais. 

As principais instituições financeiras do 
país, como Bradesco, Itaú e Banco do 
Brasil, projetam neste ano um aumento 
gradual da carteira de crédito com 
atrasos de mais de 90 dias nos 
pagamentos. 

 
Ministro da Economia, Paulo Guedes 
disse a empresários na semana passada 
que governo lançará pacote de R$ 100 bi 
em crédito - Pedro Ladeira - 
25.jan.2022/Folhapress 
 
"É intuitivo a gente imaginar que a 
inadimplência possa aumentar um 
pouco", afirmou neste mês o diretor-
presidente do Bradesco, Octavio de 
Lazari Junior. 

"Já percebemos sinais de uma 
inadimplência subindo. Conseguimos 
ver isso principalmente no indicador de 
pessoa física", disse o diretor-presidente 
do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho. 

No caso dos programas emergenciais, as 
instituições veem limitações para as 
cobranças. O motivo é a legislação que os 
rege, que não traz uma autorização clara 
para medidas tradicionais de 
recuperação dos valores. 

Entre as medidas discutidas, está a 
autorização para substituir o devedor 
em caso de movimentação societária da 
empresa que tomou o crédito —em casos 
de cisão ou falência, por exemplo— e a 
flexibilidade para aplicar novas taxas 
após a renegociação dos débitos. 

A legislação dos programas, que já foram 
encerrados para novas operações, prevê 
juros limitados ou um patamar pré-
definido. 

No Peac (Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito), por exemplo, a taxa 
média praticada pela instituição 
financeira não pode superar 1% ao mês e 
o regulamento do programa diz que 
"será vedado o aditamento do contrato 
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com o tomador de crédito que aumente 
a taxa de juros do contrato". 

O tema é discutido entre representantes 
de Ministério da Economia, Febraban 
(Federação Brasileira de Bancos), ABBC 
(Associação Brasileira de Bancos) e 
BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social). 

Leonardo Vilain, diretor-executivo de 
Inovação, Produtos e Serviços Bancários 
da Febraban, afirmou que os bancos se 
preocupam com um aumento da 
inadimplência em 2022 ocasionado 
sobretudo pela situação da atividade 
econômica e estão sem autonomia para 
renegociar os contratos dos programas 
emergenciais. 

"Por mais que o cliente queira e por mais 
que eu, banco, entenda que é uma coisa 
boa para aquele estabelecimento, a lei 
não prevê a renegociação", disse 
à Folha. "Esse processo de cobrança a 
gente vem conversando com o governo", 
afirmou. 

Vilain disse que as mudanças ajudariam 
na recuperação financeira dos clientes 
ao destravar a renegociação das dívidas 
e seriam benéficas também para os 
cofres públicos, já que os programas 
emergenciais usam recursos do Tesouro. 

Apesar de os bancos pedirem ao governo 
flexibilidade para determinar novos 
juros após as renegociações, Vilain 
afirmou que as taxas não seriam 
elevadas. "Você está renegociando para 
receber alguma coisa. Se não facilitar a 
vida do cara, vai ficar sem receber nada." 

Paulo Solmucci, presidente da Abrasel 
(Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes), afirmou que mudanças 
nos programas são bem-vindas porque 
boa parte do setor está endividado, mas 
teme que as alterações acabem elevando 
os encargos cobrados. 

"Taxas maiores seriam um golpe 
duríssimo em quem vive essa situação 
após pagar uma conta injusta e 
desproporcional para o bem coletivo. 
Lembrando aqui que a nossa banca 

quebrou recordes de lucro, enquanto os 
impedidos de abrir pagaram a conta que 
deveria ser de toda a sociedade", disse. 

Segundo ele, já há relatos de 
empresários tendo de renegociar valores 
com taxas mais altas do que o contrato 
original no Pronampe (Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte) —com 
elevação de 1,25% para 6%— além de ter 
de encarar a escalada da Selic, 
que disparou de 2% no fim de 2020 para 
10,75% neste ano. 

A lei do Pronampe estabelece juros 
máximos iguais aos da Selic, mais uma 
taxa de 1,25% –mas abre brecha para 
este último percentual chegar a 6% em 
operações firmadas a partir de 1º de 
janeiro de 2021. 

Bares mineiros tentam voltar 
ao patamar pré-pandemia, mas 
ainda amargam prejuízo 
 

 

Área externa do Bar Estação Savassi em 
Belo Horizonte @estacaosavassibh no 
FacebookMAIS  

O pacote de crédito deste ano deve ser 
criado por meio de MP (medida 
provisória). A intenção é relançar 
as duas principais linhas de 2020 —o 
Pronampe e o Peac. Também está 
prevista uma linha de microcrédito da 
Caixa para trabalhadores informais e 
microempreendedores individuais 
investirem em seus negócios, como na 
compra de equipamentos. 

No Peac e no Pronampe, seriam 
concedidos até R$ 100 bilhões em 
crédito para empresas que faturam até 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/economia-da-sinais-positivos-no-fim-de-2021-mas-analistas-veem-perda-de-ritmo-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/economia-da-sinais-positivos-no-fim-de-2021-mas-analistas-veem-perda-de-ritmo-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/lucro-dos-grandes-bancos-alcanca-r-816-bilhoes-em-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/por-que-juros-continuam-a-subir-e-podem-atrapalhar-planos-de-reeleicao-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/por-que-juros-continuam-a-subir-e-podem-atrapalhar-planos-de-reeleicao-de-bolsonaro.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1709083581813927-bares-mineiros-tentam-voltar-ao-patamar-pre-pandemia-mas-ainda-amargam-prejuizo
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1709083581813927-bares-mineiros-tentam-voltar-ao-patamar-pre-pandemia-mas-ainda-amargam-prejuizo
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1709083581813927-bares-mineiros-tentam-voltar-ao-patamar-pre-pandemia-mas-ainda-amargam-prejuizo
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/todos-os-programas-adotados-no-brasil-na-pandemia-deram-certo-diz-guedes-em-davos.shtml
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R$ 300 milhões por ano, sendo que o 
Pronampe seria mantido para empresas 
menores, de até R$ 4,8 milhões. 

Não haverá necessidade de novos 
aportes do Tesouro Nacional, já que 
seriam usados recursos das rodadas 
anteriores sendo devolvidos aos fundos 
garantidores. Por meio da assessoria de 
imprensa, o Ministério da Economia 
afirmou que ainda está estudando os 
programas. 

Mais de 60% dos pequenos negócios 
buscaram empréstimos desde o início da 
crise da Covid e quase um terço do total 
(28%) estão inadimplentes, de acordo 
com pesquisa do Sebrae e da FGV 
(Fundação Getulio Vargas) feita entre 
novembro e dezembro (a mais recente 
disponível). O valor é menor do que na 
pesquisa anterior (31%), feita em agosto 
de 2021. 

O aumento dos custos —com 
mercadorias, combustíveis, aluguel e 
energia, por exemplo— é a principal 
dificuldade apontada pelas empresas 
para voltar à situação financeira de antes 
da pandemia, citado por 50% dos 
entrevistados. Em seguida, estão a falta 
de clientes (25%) e as dívidas com 
empréstimos (10%). 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/governo-negocia-novas-
regras-contra-inadimplencia-em-
credito-emergencial.shtml 

Retorne ao índice  
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Judiciário não pode anular 
aumento de serviço de 
telefonia acima da inflação 
 
21 de fevereiro de 2022, 7h50 

"Afronta o princípio da separação dos 
poderes a anulação judicial de cláusula 
de contrato de concessão firmado por 
agência reguladora e prestadora de 
serviço de telefonia que, em observância 
aos marcos regulatórios estabelecidos 
pelo legislador, autoriza a incidência de 
reajuste de alguns itens tarifários em 
percentual superior ao do índice 
inflacionário fixado, quando este não é 
superado pela média ponderada de 
todos os itens." 

Dollar Photo ClubJudiciário não pode anular 
aumento de serviço de telefonia acima 
da inflação 

A tese foi fixada pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do RE 1.059.819, 
com repercussão geral, que discutia 
a possibilidade de anulação, pelo 
Judiciário, de cláusula de contrato de 
concessão de serviço público que 
autoriza o reajuste de tarifa telefônica 
em percentual superior ao do índice 
inflacionário estipulado. 

O recurso foi interposto pela Telemar 
Norte Leste contra decisão do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região que 
vedou o aumento, autorizado pela 

Anatel, de mais de 20% nas tarifas de 
telefonia. O Ministério Público Federal e 
o Procon ajuizaram, na Justiça Federal 
de Pernambuco, ação civil pública 
contra a Anatel para questionar a 
fórmula adotada pela agência para 
majorar os preços dos serviços. 

Sustentaram que o contrato de 
concessão limita a média dos aumentos 
ao Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI), da 
Fundação Getúlio Vargas, do período 
respectivo, que foi de 14,21%. Contudo, a 
Anatel autorizou aumentos de 19,89% 
na assinatura residencial, de 24,47% na 
não residencial e 24,46% na assinatura 
PABX, afirmaram os autores da ação. 

Para o MPF e o Procon, a fórmula de 
reajuste acabou sendo prejudicial aos 
consumidores, pois camuflou aumento 
excessivo das tarifas correspondentes 
aos serviços mais usados. Para respeitar 
a média estabelecida no contrato, 
explicaram, a concessionária 
compensou incrementos acima do 
índice em serviços de maior demanda 
com menor reajuste nos serviços menos 
utilizados pelos usuários. 

O juiz de primeira instância acolheu o 
pleito e declarou nulo o aumento, 
condenando a Anatel e a Telemar a 
recalcular os reajustes concedidos entre 
2000 e 2005, reduzindo para a variação 
do IGP-DI os reajustes dos preços dos 
itens tarifários que superaram essa 
variação, considerados individualmente, 
e readequar os reajustes de preços a 
partir de janeiro de 2006. O TRF-5 
manteve a sentença, alegando ofensa à 
razoabilidade e inexistência de 
justificativa a implicar margem de 9% 
além da inflação. 

No recurso extraordinário, a Telemar 
defendeu a propriedade da metodologia 
de cálculo aplicada e afirmou que não 
caberia ao Judiciário fixar critérios 
contratuais, que são de competência da 
agência reguladora, e sustentou haver 
violação ao princípio constitucional da 
separação dos Poderes. Para a empresa, 
ao invalidar fórmula técnica de reajuste 
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tarifário definida pela Anatel, o 
Judiciário invadiu esfera de atribuição 
reservada ao Poder Executivo e de 
competência da agência reguladora. 

Ação improcedente 

 
Relator do recurso, o ministro Marco 
Aurélio (agora aposentado) votou para 
acolher o recurso da Telemar e julgar 
improcedente a ação civil pública 
movida pelo MPF e pelo Procon de 
Pernambuco, mantendo válido o 
acréscimo de 9% no reajuste individual 
dos itens tarifários acima do IGP-DI, 
constante na cláusula 11.1 do contrato de 
concessão. Ele foi acompanhado por sete 
ministros. 

"No caso, a atuação da Anatel não 
excedeu o que previsto pelo legislador. A 
intervenção do Judiciário no âmbito 
regulatório dá-se com vistas ao controle 
de legalidade, respeitadas as 
capacidades institucionais das entidades 
de regulação e a discricionariedade 
técnica dos atos editados", afirmou o 
ministro. 

Para Marco Aurélio, na hipótese dos 
autos, a majoração das tarifas 
telefônicas teve respaldo em ato 
expedido por uma agência reguladora, 
nos limites da atuação conferida pelo 
legislador e, portanto, não caberia 
intervenção do Poder Judiciário.  

Divergência 

 
O ministro Luiz Edson Fachin abriu a 
divergência. Para ele, "embora o Poder 
Judiciário deva adotar postura 
contingente em relação às matérias que 
envolvem questões técnicas complexas", 
no presente caso, o tribunal de origem 
não substituiu a Anatel na definição das 
tarifas, mas apenas declarou a nulidade 
de critério adotado, determinando que 
fosse utilizado um índice de reajuste já 
previsto em cláusula contratual. 

"Sendo assim, não se depreende, do 
acórdão recorrido, indevida 

interferência do Poder Judiciário em 
critérios estranhos à sua expertise, mas 
declaração de nulidade de reajuste 
realizado sem a observância dos 
parâmetros legais pertinentes", afirmou 
Fachin. 

Segundo o ministro, não há, no 
ordenamento jurídico, autorização para 
que a Anatel confirme reajustes de 
tarifas individuais em percentual 
superior ao índice inflacionário definido 
em contrato, ainda que preservada a 
média global. O entendimento foi 
seguido pelos ministros Rosa Weber e 
Dias Toffoli. 

Tese fixada 

 
"Afronta o princípio da separação dos 
poderes a anulação judicial de cláusula 
de contrato de concessão firmado por 
agência reguladora e prestadora de 
serviço de telefonia que, em observância 
aos marcos regulatórios estabelecidos 
pelo legislador, autoriza a incidência de 
reajuste de alguns itens tarifários em 
percentual superior ao do índice 
inflacionário fixado, quando este não é 
superado pela média ponderada de 
todos os itens". 

Clique aqui para ler o voto do 
relator 

 
Clique aqui para ler o voto 
divergente 

RE 1.059.819 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

21/judiciario-nao-anular-aumento-

telefone-acima-inflacao 
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Suprema Corte dos EUA 
deverá julgar se 
confinamento em solitária é 
constitucional 
 
20 de fevereiro de 2022, 7h30 

Por João Ozorio de Melo 

Em suas últimas decisões, as cortes dos 
EUA têm discordado sobre a 
constitucionalidade do confinamento 
prolongado de presos em solitárias. Em 
segunda instância, cinco tribunais de 
recurso decidiram que a prática viola a 
8ª Emenda da Constituição dos EUA, 
que proíbe punição cruel e incomum; 
outros quatro tribunais decidiram o 
contrário. A Suprema Corte terá agora a 
oportunidade de dirimir a dúvida. 

 

O processo que chegou à Suprema Corte 
se refere ao prisioneiro Dennis Wayne 
Hope, que já passou 27 anos em uma 
cela solitária de 2,74m x 1,82m — um 
tamanho que está entre o de um 
elevador e de um espaço de 
estacionamento para carros compactos 
— em uma prisão do Texas, segundo 
a petição de advogados do Roderick & 
Solange MacArthur Justice Center, que 
representam o prisioneiro. 

O Texas, por sinal, é o estado que lidera, 
no país, o uso de confinamento 
prolongado de prisioneiros em 

solitárias. Mais de 500 prisioneiros já 
estão há mais de 10 anos em solitárias, 
em isolamento quase total; e 138, há 
mais de 20 anos, segundo em estudo de 
2020. 

Esse estudo, feito pela Correctional 
Leaders Association e pela Faculdade de 
Direito do Arthur Liman Center for 
Public Interest, da Universidade de Yale, 
indica que, no país, cerca de 7 mil 
prisioneiros já passaram mais de um ano 
em confinamento solitário e cerca de 
1.500 estão nessa situação há mais de 
seis anos, disse a advogada da banca 
Easha Anand, citada pelo New York 
Times e pelo Jornal da ABA (American 
Bar Association). 

A Suprema Corte irá examinar uma 
segunda questão, que se refere à cláusula 
constitucional do devido processo. 
Segundo a petição, as revisões regulares 
da situação do prisioneiro se baseiam em 
procedimentos irregulares. As 
autoridades prisionais apenas opinam 
que o preso deve continuar em cela 
solitária, sem fazer qualquer avaliação 
séria do caso e sem lhe conceder uma 
audiência judicial. 

Tal avaliação deveria incluir o 
comportamento e o estado mental do 
prisioneiro, deteriorado em 
consequência do prolongado 
isolamento. Hope reclama que sofre de 
depressão, paranoia e, possivelmente, 
insanidade mental. 

Segundo a petição, sete tribunais de 
recursos já decidiram que essa prática é 
inconstitucional e um tribunal de 
recurso, exatamente o que julgou o caso 
de Hope, decidiu o contrário. 

Hope foi condenado a 80 anos de prisão, 
em 1990, por uma série de assaltos à 
mão armada. Ele fugiu da prisão em 
1994 e só foi recapturado dois meses 
mais tarde. Nesse período, ele roubou o 
carro de um homem de 83 anos, usando 
uma faca como arma, e assaltou quatro 
mercados alimentícios. Desde então, 
vive isolado em uma cela solitária. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-20/suprema-corte-eua-devera-julgar-confinamento-solitaria#author
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/21/21-1065/211680/20220128133827282_PetitionForAWritOfCertiorari.pdf
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Em 2005, depois de 11 anos em 
confinamento solitário, um comitê do 
pessoal de segurança da prisão concluiu 
que Hope não oferecia mais risco de 
fuga, de acordo com autos do processo. 
Mesmo assim, as autoridades prisionais 
decidiram mantê-lo na solitária. 

As Nações Unidas determinaram que o 
confinamento solitário por mais de 15 
dias equivale à tortura. Para a ONU, a 
severa dor mental e o sofrimento que o 
confinamento solitário pode causar 
podem equivaler à tortura e a 
tratamento cruel, desumano e 
degradante. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

20/suprema-corte-eua-devera-julgar-

confinamento-solitaria 
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Aplicação de norma do CPC às 
execuções fiscais é 
constitucional, decide 
Supremo 
 
20 de fevereiro de 2022, 16h57 

Por Luiza Calegari 

O entendimento de que os embargos à 
execução não têm efeito suspensivo, 
previsto no artigo 739-A do Código de 
Processo Civil de 1973 e no artigo 919 do 
CPC de 2015, pode ser aplicado às 
execuções fiscais, sem ofensa a qualquer 
princípio constitucional. 

Essa foi a posição adotada, por 
unanimidade, pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento de uma ação 
direta de inconstitucionalidade 
apresentada pela OAB em 2014 e aditada 
após a edição do CPC de 2015. 

Desde a edição da Lei 11.382, em 2006, 
que mudou a redação do CPC de 1973 e 
definiu a redação do CPC de 2015, os 
embargos deixaram de ter efeitos 
suspensivos. Ou seja, se antes o mero 
questionamento judicial era suficiente 
para impedir o bloqueio ou constrição de 
bens, a partir dessa mudança a decisão 
passou a caber ao juiz do caso. 

Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça 
determinou que essa norma, até então 
destinada às execuções cíveis, 
fosse aplicada de forma subsidiária às 
execuções fiscais. Isso significa que, 
quando o Estado cobra uma dívida do 
contribuinte e ele contesta o valor, a 
execução só é suspensa pela ocorrência 
de grave dano de difícil reparação, 
cabendo ao juiz analisar e decidir. Foi 
após esse julgamento pela 1ª Seção do 
STJ, em recursos repetitivos, que 
o Conselho Federal da OAB ajuizou a 
ação no STF. 

Julgamento 

 
Em julgamento virtual encerrado na 
sexta-feira (18/2), os ministros do 
Supremo acompanharam integralmente 
o entendimento da relatora, Cármen 
Lúcia, para quem a aplicação do 
dispositivo não ofende os princípios da 
razoabilidade, da proporcionalidade e 
da isonomia, o devido processo legal, 
nem o contraditório e a ampla defesa e o 
direito de propriedade. 

Na ação, a OAB argumentava que a 
previsão não é razoável nem 
proporcional, além de ofender o direito 
de propriedade, porque a expropriação 
de bens do contribuinte sem seu 
consentimento beira a arbitrariedade. 

Para a ministra Cármen Lúcia, no 
entanto, o argumento não se sustenta, já 
que a existência ou não de 
consentimento do executado não 
influencia na definição do procedimento 
a ser adotado para a execução fiscal. "A 
obrigação tributária decorre da lei e 
independe de aceitação do sujeito 
passivo", pontua a relatora. 

A OAB também alegou que a 
unilateralidade na constituição do título 
executivo é incompatível com a 
aplicação de um dispositivo processual 
que permita a expropriação dos bens do 
contribuinte antes que lhe seja 
oportunizada uma decisão judicial 
definitiva, ofendendo o princípio da 
ampla defesa. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-20/aplicacao-norma-cpc-execucoes-fiscais-constitucional#author
https://www.conjur.com.br/2013-jun-03/apresentacao-recurso-nao-suspende-automaticamente-execucao-fiscal
https://www.conjur.com.br/2014-out-07/regra-proibe-efeito-suspensivo-embargos-questionada-stf
https://www.conjur.com.br/2014-out-07/regra-proibe-efeito-suspensivo-embargos-questionada-stf
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Novamente, a relatora não viu 
sustentação no pedido da OAB. Para ela, 
é legítimo que o legislador tenha 
garantido que a pessoa ou ente que tem 
a posse de um título executivo 
extrajudicial tenha acesso à execução 
direta. A mera existência do título já 
presume o direito ao pagamento. "Não 
se mostra razoável que o ajuizamento de 
embargos à execução pelo executado 
sempre tenha o condão de suspender a 
execução", afirma a ministra.  

Segundo ela, dois direitos são opostos na 
questão: o do executado ao contraditório 
e à ampla defesa, e o do exequente à 
tutela judicial efetiva, ambos amparados 
pela Constituição. 

No caso da execução, sustenta Cármen 
Lúcia, não há ofensa aos direitos do 
executado porque, mesmo que os 
embargos não suspendam a execução 
automaticamente, a Fazenda também 
não pode levantar o valor do depósito em 
juízo antes do trânsito em julgado da 
sentença. 

Por fim, a OAB também afirmou que o 
dispositivo do CPC ofende o princípio da 
isonomia, uma vez que haveria 
discriminação entre a forma de execução 
do particular contra o Estado, 
personificada no regime de precatórios, 
e a forma de execução do Estado em face 
dos contribuintes, na execução fiscal. 

Cármen Lúcia rechaçou também este 
argumento, pontuando que o fato de a 
execução contra a Fazenda Pública se 
submeter ao regime de precatórios 
decorre de disposição constitucional 
específica (artigo 100 da Constituição) e 
é necessária para atender peculiaridades 
inerentes aos entes públicos, como a 
necessidade de dotação orçamentária e a 
impossibilidade de penhorar os bens do 
Estado. 

"A observação pela Fazenda Pública do 
regime dos precatórios não guarda 
relação direta ou indireta com o efeito 
produzido pelos embargos à execução 
fiscal. Não há lógica no discurso pelo 
qual se busca vincular o regime dos 

precatórios ao efeito suspensivo aos 
embargos oferecidos nas execuções 
fiscais", finalizou a ministra. 

Clique aqui para ler o voto da 
relatora 

 
ADI 5.165 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-
20/aplicacao-norma-cpc-execucoes-
fiscais-constitucional 
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STF valida aplicação de 
norma do CPC em execuções 
fiscais 
 
Ministros votaram pela improcedência 
da ação da OAB que questionava a 
aplicação de rito previsto no artigo 739-
A do CPC às execuções fiscais. 
 
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 

 

Os ministros do STF julgaram 

improcedente ação da OAB 

que questiona a aplicação de rito 

previsto no artigo 739-A e seus 

respectivos parágrafos, do CPC, com 

redação dada pela lei 11.382/06, às 

execuções fiscais. Para o plenário, a 

alteração buscou garantir a efetividade 

da tutela jurisdicional ao exequente, 

sem suprimir o direito de defesa do 

executado. 

 

Fachada do prédio do STF.(Imagem: 

Pedro França/Agência Senado) 

 

Caso 

 

O Conselho Federal da OAB ajuizou 

ação na qual questiona a aplicação de 

rito previsto no artigo 739-A e seus 

respectivos parágrafos, do CPC, com 

redação dada pela lei 11.382/06, às 

execuções fiscais. 

A Ordem argumentou que essa 

aplicação, mesmo que subsidiária, é 

causa de controvérsias, em especial no 

que diz respeito à falta de efeito 

suspensivo automático aos embargos 

do devedor em execução fiscal. 

 

A controvérsia, de acordo com a OAB, 

está em saber se os dispositivos devem 

ser aplicáveis às execuções fiscais ou 

apenas às de natureza cível, pois "a 

certidão de dívida ativa tributária é 

constituída de forma unilateral pelo 

credor" e permite, assim, "que os bens 

do devedor sejam expropriados sem o 

seu consentimento e sem a análise de 

mérito sobre a procedência ou não do 

débito emanada pelo Poder 

Judiciário." 

 

A AGU argumentou que "a pretensão 

do requerente não é compatível com a 

via da ADIn, a qual não se destina à 

aferição de eventual contrariedade 

meramente indireta à ordem 

constitucional", preliminar também 

suscitada pela PGR. 

 

Relatora 

 

A relatora, ministra Cármen Lúcia, 

ressaltou que não se comprova ofensa 

ao devido processo legal, ao 

contraditório, à ampla defesa, ao direito 

de propriedade ou aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade 

pela aplicação dos arts. 739-A 

do CPC/73 e 919 do CPC/15 às 

execuções fiscais 

 

Para Cármen, a alteração promovida 

pela lei 11.382/06 buscou garantir a 

efetividade da tutela jurisdicional ao 

https://www.migalhas.com.br/quentes/332161/gilmar-pede-vista-em-caso-de-aplicacao-de-norma-do-cpc-em-execucao-fiscal
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11382.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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exequente, sem suprimir o direito de 

defesa do executado. 

 

"A sistemática vigente após a reforma 

da lei 11.382/06 no CPC/73 e mantida 

no CPC/15 conforma-se aos princípios 

da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Confere-se ao juiz 

a concessão do efeito suspensivo aos 

embargos à execução a partir de 

análise e decisão sobre a situação 

concretamente posta à sua 

apreciação." 

 

S. Exa. destacou que, mesmo quando os 

embargos à execução fiscal não são 

dotados de efeito suspensivo pelo juiz, 

não é possível à Fazenda Pública 

adjudicar os bens penhorados ou 

levantar o valor do depósito em juízo 

antes do trânsito em julgado da 

sentença dos embargos. 

 

A ministra ainda salientou que a 

observação pela Fazenda Pública do 

regime dos precatórios não guarda 

relação direta ou indireta com o efeito 

produzido pelos embargos à execução 

fiscal. "Não há lógica no discurso pelo 

qual se busca vincular o regime dos 

precatórios ao efeito suspensivo aos 

embargos oferecidos nas execuções 

fiscais", finalizou. 

 

Assim, julgou o pedido improcedente. 

• Veja o voto da relatora. 

 

A decisão foi unânime. 

• Processo: ADIn 5.165 
 

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

/360093/stf-valida-aplicacao-de-

norma-do-cpc-em-execucoes-fiscais 

 

Retorne ao índice  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/8/236965D9A649A8_5110211.pdf
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4638169
https://www.migalhas.com.br/quentes/360093/stf-valida-aplicacao-de-norma-do-cpc-em-execucoes-fiscais
https://www.migalhas.com.br/quentes/360093/stf-valida-aplicacao-de-norma-do-cpc-em-execucoes-fiscais
https://www.migalhas.com.br/quentes/360093/stf-valida-aplicacao-de-norma-do-cpc-em-execucoes-fiscais
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Arbitragem: Quando chega à 
Justiça aquilo que não deveria 
chegar 
 
Disputa da Eldorado Celulose entre a 
J&F Investimentos e a Paper Excellence 
levanta debate sobre uso arbitragem, 
manifestação fora dos autos e recurso 
ao Judiciário quando o procedimento 
arbitral parece viciado. 
 
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 

 

Quando era presidente do STF, o 

ministro Dias Toffoli foi alvo de críticas 

por não responder a diversas perguntas 

relacionadas a processos polêmicos. A 

resposta taxativa do ministro era de 

que, enquanto julgador ou presidente 

da Corte, não poderia se manifestar fora 

dos autos. É, aliás, o que diz a Loman, 

resoluções do CNJ e o bom senso: juiz 

fala nos autos. 

 

Mas, e quando o caso se desenrola por 

meio de Tribunal Arbitral? As vedações 

seriam as mesmas? 

 

Nesta reportagem, Migalhas levanta 

questões complexas a partir de um caso 

que, originalmente, deveria ser 

solucionado em meio arbitral, mas 

acabou aportando no Judiciário. Trata-

se da disputa bilionária pelo controle da 

Eldorado Celulose. 

 

Arbitragem: Quando chega à Justiça 

aquilo que não deveria 

chegar.(Imagem: Pixabay) 

 

A escolha da arbitragem 

 

Em 2017, a J&F Investimentos resolveu 

vender a Eldorado Celulose para a 

Paper Excellence. O negócio foi 

fechado, mas na efetivação da venda 

houve um agastamento: a J&F acusou a 

Paper de descumprir prazos e 

garantias; a Paper, por seu turno, 

afirmou que a J&F estava dificultando a 

conclusão do negócio porque teria 

desistido da venda. 

 

Lide formada, as partes deliberaram, 

então, (como constava no contrato) 

resolver os desentendimentos do 

negócio em Tribunal Arbitral, método 

geralmente escolhido por ser mais 

célere e menos burocrático do que o 

trâmite judicial. A propósito, há 

pesquisas que apontam o crescimento 

médio anual de 20% da arbitragem no 

Brasil. 

 

Para quem não é familiarizado com os 

trâmites da arbitragem, explicamos: as 

partes podem escolher, livremente, as 

regras de direito que serão aplicadas na 

arbitragem, desde que não haja violação 

aos bons costumes e à ordem pública. 

Isso está na lei da arbitragem, a 

lei 9.307/96. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Em geral, a composição da mesa 

julgadora é feita por três membros: dois 

deles são indicados pelas partes 

envolvidas no processo (cada uma 

escolhe um), e o terceiro membro é 

escolhido, em comum acordo, pelos 

árbitros apontados. 

 

Mas voltemos à disputa pelo controle da 

Eldorado Celulose. 

 

Em fevereiro de 2021, a Corte arbitral 

da International Chamber of Commerce 

(ICC Brasil) decidiu, por 3x0, que o 

grupo J&F teria de vender o restante 

final da Eldorado Celulose à Paper 

Excellence. Foi a partir dessa decisão 

que o caso foi judicializado. 

 

Não era para chegar, mas chegou 

 

Após a decisão arbitral, a J&F 

propôs ação declaratória de nulidade da 

sentença pleiteando a anulação do 

resultado. O grupo brasileiro alegou 

vícios e ilegalidades por uma possível 

quebra de imparcialidade de um dos 

árbitros. O que se seguiu, 

posteriormente, foi uma série de 

decisões judiciais que, ora suspendiam 

o negócio, ora o liberava: 

 

• Março de 2021: 

Justiça suspendeu atos 

voltados à transferência 

do controle acionário da 

Eldorado 

• Julho de 2021: 

Juíza valida arbitragem e 

autoriza transferência da 

Eldorado à Paper 

• Julho de 2021: 

TJ/SP suspende transfer

ência da Eldorado à 

Paper Excellence 

 

Nessa última decisão, o desembargador 

paulista José Araldo da Costa 

Telles -  recentemente falecido para 

tristeza da família forense bandeirante, 

que muito o estimava - entendeu que a 

suspensão era, sim, "necessária para 

preservação do resultado útil". 

 

Pode isso? 

 

No início dessa reportagem, falamos 

sobre a conduta de julgadores de se 

manifestarem apenas nos autos do 

processo. E perguntávamos se, no 

instituto da arbitragem, dá-se da 

mesma forma que no Judiciário: juiz só 

deve falar nos autos. A resposta é 

inevitavelmente "sim". Devem os 

árbitros, assim como os magistrados 

togados, não se manifestarem sobre 

processo sob sua tutela, ou sob 

responsabilidade da Corte que integra.  

Notícias recentes, no entanto, dão a 

entender que isso não tem ocorrido no 

caso da arbitragem da Eldorado. 

 

A revista Veja desta semana, ao final de 

longa matéria em que traz a discussão 

acerca de uma não revelação que 

deveria obrigatoriamente ter sido feita 

por um dos árbitros do caso, inclui uma 

informação curiosa. 

 

Conta o hebdomadário que, em 

dezembro, p.p., durante evento sobre 

desafios da arbitragem realizado em 

Miami, Debora Visconte, que vem a ser 

a presidente da Comissão de 

https://www.migalhas.com.br/quentes/339854/3x0-paper-excellence-vence-litigio-de-controle-da-eldorado-brasil
https://www.migalhas.com.br/quentes/348453/juiza-valida-arbitragem-e-autoriza-transferencia-da-eldorado-a-paper
https://www.migalhas.com.br/quentes/348453/juiza-valida-arbitragem-e-autoriza-transferencia-da-eldorado-a-paper
https://www.migalhas.com.br/quentes/349396/tj-sp-suspende-transferencia-da-eldorado-a-paper-excellence
https://www.migalhas.com.br/quentes/359318/aos-67-anos-morre-desembargador-jose-araldo-da-costa-telles
https://www.migalhas.com.br/quentes/359318/aos-67-anos-morre-desembargador-jose-araldo-da-costa-telles
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Arbitragem da Câmara Internacional 

do Comércio ICC (a mesma câmara que 

proferiu decisão contra a J&F) 

comentou publicamente o caso. 

 

Em áudio que circula nas redes sociais, 

é possível ouvi-la fazendo comentários 

sobre a liminar do desembargador José 

Araldo da Costa Telles: "nas 

reviravoltas do Judiciário, essa 

sentença [a que autorizava a venda da 

Eldorado] foi suspensa por uma 

decisão do Tribunal de Justiça (...). Nós 

estamos esperando que o TJ reverta 

essa decisão e confirme" a decisão 

arbitral. 

Para se ter um grau de comparação, 

seria como se o presidente de um 

Tribunal falasse que espera que um 

recurso qualquer, que tramita numa 

das turmas da Corte a qual preside, seja 

provido.  

 

E o que mais será que vem por aí? 

Ainda de acordo com a revista Veja, a 

partir de hoje, 21, iniciam-se as 

audiências de instrução do processo 

para colocar um ponto final nesse 

vultoso litígio. 

 

A juíza do caso é a dra. Renata Mota 

Maciel, da 2ª vara Empresarial e 

Conflitos de Arbitragem de SP.  
 

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

/360048/arbitragem-quando-chega-a-

justica-aquilo-que-nao-deveria-chegar 

 

Retorne ao índice  

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/renata-mota-maciel
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/renata-mota-maciel
https://www.migalhas.com.br/quentes/360048/arbitragem-quando-chega-a-justica-aquilo-que-nao-deveria-chegar
https://www.migalhas.com.br/quentes/360048/arbitragem-quando-chega-a-justica-aquilo-que-nao-deveria-chegar
https://www.migalhas.com.br/quentes/360048/arbitragem-quando-chega-a-justica-aquilo-que-nao-deveria-chegar
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STF reduz honorários contra 
a Fazenda de R$ 7,4 milhões 
para R$ 10 mil 
 
Para ministros, embora o percentual 
fixado tenha se limitado ao mínimo 
previsto na lei, a quantia devida seria 
exorbitante. 
 
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 

 

O STF reformou, por unanimidade, os 

valores fixados de honorário em causa 

na qual a Fazenda Pública foi 

condenada. Os ministros haviam fixado 

em 1% do valor da causa, de mais de R$ 

740 milhões, mas acolheram recurso da 

União ao considerar que a quantia 

devida seria exorbitante, e causaria 

prejuízo desproporcional. 

 

STF reforma honorários de R$ 8 

milhões contra a Fazenda e fixa R$ 10 

mil.(Imagem: Freepik/Pixabay) 

 

O caso trata de ação ajuizada no STF em 

que o governo distrital e o Iprev/DF 

argumentam que permaneceu em 

aberto quantia apurada em acerto de 

contas financeiro relativa ao período de 

1988 a 1999, ano da edição da 

lei 9.796/99, que regulamentou a 

compensação financeira entre os 

diversos regimes de previdência social. 

Houve divergências entre as partes 

sobre o passivo: R$ 740.557.990,40, 

segundo o DF; e R$ 595.312.391,50, nos 

cálculos da União. 

 

Em plenário virtual, os ministros do 

STF autorizaram a retenção pelo 

Distrito Federal do montante mensal 

das contribuições previdenciárias 

devidas ao Regime Geral de Previdência 

Social, até o valor do estoque da 

compensação previdenciária 

escriturado pelo INSS. 

 

Na ocasião, o relator, ministro Luís 

Roberto Barroso, fixou os honorários 

em 1% do valor da causa, nos termos do 

art. 85 § 3º, V, do CPC/15. 

 

Em recurso, a União alegou que, 

embora o valor do proveito econômico 

obtido com o processo seja aferível, o 

arbitramento dos honorários 

advocatícios, em percentual sobre o 

valor da causa (artigo 85, §3º, do CPC), 

provocaria prejuízo desproporcional à 

Fazenda Pública. 

 

"No presente caso, a verba honorária, 

em valor superior a R$ 7 milhões, é 

inegavelmente desproporcional, capaz 

de gerar prejuízo extraordinário aos 

cofres públicos, num cenário sanitário 

e econômico, que exige maior 

dispêndio de recursos na prestação de 

serviços públicos e na proteção da 

população vulnerável." 

 

Barroso acolheu o argumento. Segundo 

o ministro, houve uma contradição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9796.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/352063/stf-autoriza-df-a-reter-repasses-ao-inss-ate-compensacao-devida
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/luiz-roberto-barroso
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/luiz-roberto-barroso
https://www.migalhas.com.br/
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entre os fundamentos da decisão e o 

dispositivo. 

 

Para o ministro, a natureza do processo 

e o trabalho exigido para o seu 

encaminhamento não justificam a 

fixação de honorários em 

aproximadamente R$ 7,4 milhões. 

 

"Registro que a questão versada nos 

autos era exclusivamente de direito, de 

modo que as partes abriram mão da 

produção de outras provas, além dos 

documentos inicialmente juntados. 

Ademais, o desenvolvimento 

processual ocorreu de forma regular, 

sem a necessidade de trabalhos 

excessivos pelos representantes 

judiciais do embargado." 

 

Por fim, ressaltou que não há omissão 

ou obscuridade acerca do valor da causa 

ou do montante a ser compensado, uma 

vez que tal quantia foi objetivamente 

identificada nos autos, inclusive com 

referência à data. 

 

Assim, deu provimento aos embargos 

de declaração para fixar os honorários 

em R$ 10 mil. 

 

Corte Especial 

 

A Corte Especial do STJ já se debruça 

sobre o tema há algum tempo. O 

colegiado analisa justamente se o art. 

85, § 8º, do CPC vale não só para causas 

de valor inestimável ou irrisório ou 

também para as de valor elevado. 

 

Segundo o dispositivo, "nas causas em 

que for inestimável ou irrisório o 

proveito econômico ou, ainda, quando o 

valor da causa for muito baixo, o juiz 

fixará o valor dos honorários por 

apreciação equitativa, observando o 

disposto nos incisos do § 2º". 

O julgamento está com pedido de 

vista da ministra Nancy Andrighi. Até o 

momento, três ministros votaram no 

sentido de que não cabe honorários 

equitativos em elevado valor. 

 

Ministro Og Fernandes, relator, fixou 

que é obrigatória a observância de 

percentuais previstos nos parágrafos 2º 

e 3º do art. 85 do CPC, a depender da 

presença da Fazenda Pública na lide, os 

quais serão subsequentemente 

calculados sobre o valor: a) da 

condenação; b) do proveito econômico 

obtido e c) do valor atualizado da causa. 

 

• Processo: ACO 2.988 

 

Veja a decisão do STF. 
 

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

/360107/stf-reduz-honorarios-contra-

a-fazenda-de-r-7-4-milhoes-para-r-10-

mil 

 

Retorne ao índice  

https://www.migalhas.com.br/quentes/356701/para-relator-nao-cabe-honorario-equitativo-em-causa-de-valor-elevado
https://www.migalhas.com.br/quentes/359048/stj-adia-analise-de-honorarios-equitativos-em-causa-de-valor-elevado
https://www.migalhas.com.br/quentes/359048/stj-adia-analise-de-honorarios-equitativos-em-causa-de-valor-elevado
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5137656
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/CB2607BE62EEA2_5474118.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/360107/stf-reduz-honorarios-contra-a-fazenda-de-r-7-4-milhoes-para-r-10-mil
https://www.migalhas.com.br/quentes/360107/stf-reduz-honorarios-contra-a-fazenda-de-r-7-4-milhoes-para-r-10-mil
https://www.migalhas.com.br/quentes/360107/stf-reduz-honorarios-contra-a-fazenda-de-r-7-4-milhoes-para-r-10-mil
https://www.migalhas.com.br/quentes/360107/stf-reduz-honorarios-contra-a-fazenda-de-r-7-4-milhoes-para-r-10-mil
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Câmara Superior do Carf 
derrubou a maioria das 
multas qualificadas em 2021 

Dado é relevante aos contribuintes, já 

que a multa qualificada corresponde a 

150% do tributo devido 

• BÁRBARA 

MENGARDO 

• ANA BEATRIZ 

GRAÇA 

21/02/2022 07:03 
 
comentários 

 

As turmas da Câmara Superior do 
Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) derrubaram a maioria das 
multas qualificadas analisadas em 2021. 
O resultado é relevante para os 
contribuintes, já que a penalidade 
corresponde a 150% do tributo devido, e 
pode ter repercussão na esfera penal. 

De acordo com levantamento feito pela 
ferramenta Carf Previsível, do JOTA, no 
ano passado, pelo menos 73 casos sobre 
o tema chegaram à instância máxima do 
conselho, dos quais 52 foram 
conhecidos. Nos casos em que foi 
analisado o mérito, as turmas da Câmara 
Superior derrubaram 39 multas 
qualificadas, mantendo a penalidade em 
13 situações. 

A previsão de aplicação da multa 
qualificada consta no artigo 44, 
parágrafo 1º, da Lei 9.430/1996. De 
acordo com o dispositivo, a multa de 
ofício, de 75%, será duplicada caso seja 
constatada sonegação, fraude ou 
conluio.  

Ainda, nos casos de aplicação de multa 
qualificada, há a lavratura, pelo fiscal, de 
uma  representação fiscal para fins 
penais, que é encaminhada ao 
Ministério Público Federal. Assim, 
existe a possibilidade de o contribuinte 
responder na esfera penal por crimes 
contra a ordem tributária. 

Multas derrubadas pela Câmara 
Superior 

Entre as situações em que houve a 
derrubada da qualificação da multa, com 
a redução da penalidade ao patamar de 
75%, estão casos sobre pagamento a 
corretores de imóveis, omissão de 
receitas e não pagamento de 
contribuição previdenciária. 

No processo 19515.720385/2014-67, 
por exemplo, a multa qualificada foi 
derrubada por unanimidade pela 2ª 
Turma da Câmara Superior. A empresa 
era acusada de remunerar seus 
funcionários por meio de bônus e 
comissões como forma de reduzir o total 
a pagar de contribuição previdenciária. 

A relatora, conselheira Rita Eliza Reis da 
Costa Bacchieri, considerou que “o fato 
de a fiscalização reclassificar os valores 
pagos como salários indiretos não é o 
suficiente para motivar a classificação da 
operação realizada e devidamente 

https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/autor/ana-beatriz-graca
https://www.jota.info/autor/ana-beatriz-graca
https://www.jota.info/autor/ana-beatriz-graca
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-camara-superior-derrubou-maioria-multas-qualificadas-2021-21022022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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registrada pelo contribuinte como 
conduta dolosa”. 

Dos 39 casos em que houve 
desqualificação da multa, 12 envolvem a 
mesma empresa, que atua no setor 
imobiliário. A companhia foi autuada 
por não recolher contribuições 
previdenciárias sobre as comissões 
pagas aos corretores contribuintes 
individuais que lhe prestam serviço nos 
casos em que fica a cargo do comprador 
pagar o valor. 

Na 2ª Turma da Câmara Superior a 
multa qualificada foi derrubada 
levando-se em consideração que o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem 
um precedente, formado sob o rito dos 
recursos repetitivos, prevendo a 
possibilidade de repassar ao comprador 
a comissão. O tema consta no REsp 
1.599.511/SP. 

Em seis casos analisados em 2021, 
houve a desqualificação da multa com 
base no desempate pró-contribuinte. É o 
caso do processo 10865.003578/2008-
67, envolvendo uma empresa autuada 
pelo recebimento de depósitos bancários 
não escriturados em sua contabilidade. 

O voto vencedor foi proferido pela 
conselheira Livia De Carli Germano, da 
1ª Turma da Câmara Superior, que 
considerou que “muito embora as 
circunstâncias acima narradas possam 
corresponder a indícios de uma intenção 
de não recolher os tributos decorrentes 
daquelas bases de cálculo sabidamente 
tributáveis, tal intenção é, em si, 
característica da própria infração 
omissão de receitas, para a qual a 
legislação tributária prevê, como 
consequência de sua verificação, 
exclusivamente a presunção de 
tributação dos respectivos valores, e não 
o passo além, que é a qualificação da 
multa de ofício, majorando-a de 75% 
para 150%”. 

Para a julgadora, “a prova de dolo do 
sujeito passivo na infração omissão de 
receitas se faz mediante prova da prática 
de ilícitos visando a alcançar o resultado 

omissão de receitas, o que, com a devida 
vênia, não se verifica no caso dos autos”. 

A posição da conselheira também foi 
vencedora no 
processo 10980.725834/2011-50, no 
qual a desqualificação foi decidida pelo 
desempate pró-contribuinte. A Câmara 
Superior discutiu se a omissão de 
receitas de pagamentos feitos por meio 
de cartões de débito e de crédito 
ensejaria a aplicação de multa 
qualificada. 

Entre outros argumentos, a julgadora 
defendeu que, para a manutenção da 
penalidade, a fiscalização, para além de 
alegações sobre volume e reiteração das 
irregularidades praticadas pelo 
contribuinte, deve apresentar evidências 
de que os valores omitidos 
corresponderiam a receitas da atividade 
da empresa. 

Multas mantidas pela Câmara 
Superior 

Entre os casos em que o agravamento da 
multa foi mantido, há processos sobre 
não recolhimento de contribuições 
previdenciárias, falsa declaração de 
isenção e criação irregular 
de Sociedades em Conta de Participação 
(SCPs). 

Um exemplo é o processo de 
número 15586.720754/2013-46, 
analisado em outubro de 2021 pela 1ª 
Turma da Câmara Superior. O recurso 
envolve uma empresa autuada por criar 
Sociedades em Conta de Participação 
cuja existência, de acordo com a 
fiscalização, era apenas formal. O 
objetivo, segundo a Receita, era reduzir 
o total a pagar de IRPJ e CSLL através 
da transferência de receitas da 
companhia para as SCPs. 

Chegou à Câmara Superior apenas a 
discussão em torno da multa 
qualificada, sendo vencedor o 
posicionamento do conselheiro Caio 
Nader Quintella. Para o julgador,  “a 
Autoridade Fiscal demonstrou que a 
Contribuinte se valeu de expediente 

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601297158&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201601297158&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos
https://www.jota.info/tudo-sobre/irpj
https://www.jota.info/tudo-sobre/csll
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ardiloso para, indevida e artificialmente, 
perceber vantagem fiscal na tributação 
de suas operações, criando, para tanto, 
inúmeras SCPs, dentro de engenharia 
contratual dolosa e fraudulenta, 
praticando, assim, sonegação, o que 
implicou em prática de evasão fiscal”. 

Outro exemplo é o 
processo 15504.724806/2016-69, 
analisado pela 2ª Turma da Câmara 
Superior em fevereiro do ano passado. 
Trata-se de um caso de pejotização, ou 
seja, de contratação de pessoas físicas 
por meio de empresas como forma de 
mascarar o vínculo empregatício, 
resultando em redução da contribuição 
previdenciária a pagar. 

Por seis votos a dois a multa qualificada, 
que havia sido derrubada pela turma 
ordinária, foi retomada pela instância 
máxima do tribunal administrativo. 

Situação curiosa é a do município de 
Valença (RJ), que em agosto de 2021 
teve multa qualificada mantida pela 2ª 
Turma da Câmara Superior. A cidade foi 
autuada por deixar de registrar em sua 
contabilidade as remunerações pagas 
aos contribuintes individuais a seu 
serviço, como forma de reduzir o 
pagamento de contribuição 
previdenciária. 

Na Câmara Superior, a penalidade foi 
mantida, já que a maioria dos 
conselheiros entendeu que o desconto 
de valores na folha sem o recolhimento 
efetivo do tributo pode ser considerado 
fraude. 

Excesso de qualificações 

Para o advogado Breno Vasconcelos, 
sócio do Mannrich e Vasconcelos 
Advogados e pesquisador do Insper e da 
FGV, o número de multas qualificadas 
derrubadas pela Câmara Superior do 
Carf demonstra a forma indiscriminada 
com que a penalidade é aplicada pela 
Receita Federal. 

“As multas qualificadas são aplicadas 
hoje de forma abusiva pela Receita, e 

não à toa estão sendo derrubadas pelo 
Carf”, afirma. 

De acordo com o plano anual de 
fiscalização da Receita de 2021, em 
2020, foram elaboradas 2.094 
representações fiscais para fins penais, o 
que corresponde a 27,8% do total de 
ações fiscais encerradas pela 
fiscalização. O percentual não reflete 
exatamente o número de multas 
qualificadas aplicadas, mas dá uma ideia 
da frequência na utilização da 
penalidade. 

Para Vasconcelos, para a constatação de 
fraude ou dolo por parte do contribuinte 
é necessária a presença de elementos 
como a existência de documentos pós-
datados e a realização de atos 
contraditórios pela empresa, ou seja, 
declarar algo e, na prática, fazer algo 
distinto. Além disso, para o tributarista, 
a contumácia por parte do contribuinte 
deveria ser levada em consideração. 

A advogada Mírian Lavocat, do Lavocat 
Advogados, também se disse pouco 
surpresa com a derrubada das multas 
pela Câmara Superior. Ela problematiza 
o uso, até 2021, do voto de qualidade na 
manutenção das penalidades.  

“A dúvida não pode automaticamente 
punir o contribuinte com a qualificação 
da multa, a tornando, na maioria das 
vezes, impagável. Multa é penalidade, e 
não confisco”, diz. 

Posição contrária, porém, expressa o 
procurador da Fazenda Nacional Moisés 
de Sousa Carvalho, coordenador da 
atuação da PGFN junto ao Carf. Ele 
destaca que a quantidade de penalidades 
derrubadas é baixa em comparação à 
quantidade de multas qualificadas 
analisadas por todas as turmas do Carf. 
“O número de multas derrubadas em 
2021 superou a média dos anos 
anteriores, mas é importante lembrar 
que os julgamentos sobre a qualificação 
da penalidade variam conforme as 
circunstâncias do caso concreto. Por 
outro lado, o novo critério de desempate 
previsto no art. 19-E da Lei 10.522/02 
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[que prevê o desempate pró-
contribuinte] também contribuiu para o 
resultado observado em 2021”, afirma. 

Penalidade será analisada pelo 
STF 

A constitucionalidade da cobrança de 
multa qualificada deverá ser analisada 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
Tramita na Corte o RE 736.090, por 
meio do qual os ministros decidirão se a 
penalidade fere a vedação constitucional 
ao efeito confiscatório na esfera 
tributária. 

Os ministros reconheceram a 
repercussão geral do tema em 2015, 
porém ainda não há data para 
julgamento do recurso. No voto em que 
opinou pela possibilidade de que o STF 
julgue o tema, entretanto, o relator, 
ministro Luiz Fux, lembrou que o 
tribunal já definiu em outros casos a 
irregularidade de multas que 
ultrapassam 100% do valor do tributo 
devido. 

É o caso do RE 833.106, que envolvia 
uma multa de 120% do valor do tributo. 
Em 2014, a penalidade foi derrubada 
pelo STF, sob o argumento de que a 
jurisprudência da Corte considera 
inconstitucionais penalidades 
superiores a 100%. 
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Coparticipação e saúde de 
precisão 

Saúde suplementar poderia olhar para a 

agricultura de precisão e investir em 

tecnologia 
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21/02/2022 05:50 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Neste ano o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em julgamento de recurso 
especial, deu provimento à cobrança do 
chamado fator moderador em planos de 
saúde, mais popularmente conhecido 
como coparticipação. Na prática, o 
usuário arca com parte do custo por 
utilização do seu plano. 

De modo exemplificativo, se o 
beneficiário do plano faz uma consulta, 
além do valor da mensalidade, ele paga 
adicionalmente X unidades monetárias; 
se faz uma radiografia, paga na fatura Y 
“dinheiros” a mais. E por aí vai… No 
entanto, entendeu a Corte responsável 

pela uniformização da interpretação da 
lei federal que esse “pedágio” pago pelo 
paciente não se aplica às situações que 
requeiram internação hospitalar, nas 
quais o custo é mais alto. 

A aplicação de um fator moderador, que 
chamaremos doravante pelo seu nome 
comercial de coparticipação, visa a 
tentar introduzir no usuário uma 
consciência financeira para o uso 
racional do plano de saúde, de modo a 
inibir o comportamento similar ao de 
uma churrascaria rodízio, onde se paga 
um valor fixo e se come, em tese, de 
modo além do habitual, em termos 
quantitativos, do que em uma refeição à 
la carte. 

Em suma, busca-se evitar um 
comportamento do tipo “já que tô 
pagando, vou ao cardio, ao onco etc.”; 
“faço uma ressonância só para garantir”; 
“aproveita e pede também para dosar o 
potássio da lágrima, doutor”; “já que tô 
aqui como acompanhante, vou 
aproveitar também para me consultar”. 

O controle da sinistralidade é a alma dos 
seguros e razão mestra dos atuários. E 
num mercado que sistematicamente tem 
uma inflação própria acima da inflação 
média, seja aqui ou em Xangai, de algum 
modo tentar “controlar” o uso, a partir 
do pagamento de uma franquia, faz 
sentido a quem olha para o tamanho da 
conta. 

Mas o que ocorre é que na saúde a 
conversa não é bem assim. O fato de se 
evitar o uso no “aqui e agora” pode 
elevar, descomunalmente, o preço do 
“prêmio” a ser pago amanhã. 

Por hipótese, imagine a seguinte 
situação: seu João está há dias com uma 
dor de cabeça que o incomoda, mas não 
o inviabiliza. Atribui ao estresse com o 
patrão, à discussão com a filha rebelde 
ou ao empate de seu time com o Cruzeiro 
no campeonato estadual (me perdoem, 
foi mais forte do que eu…). Passa na 
porta do prédio do seu clínico, mas 
pensa: “não vou parar e gastar R$ 30 só 
por uma dor de cabeça”; passa em frente 

https://www.jota.info/autor/marcus-vinicius-dias
https://www.jota.info/autor/marcus-vinicius-dias
https://www.jota.info/autor/marcus-vinicius-dias
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/coparticipacao-saude-precisao-21022022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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à emergência do hospital do seu plano, 
para, olha, mas segue em frente 
pensando: “R$ 30 para me passarem 
uma dipirona? Já pago o plano caro, não 
vou gastar mais dinheiro”. 

Uma semana depois dona Maria liga 
para o resgate do plano falando que o 
marido, seu João, após o jantar começou 
a falar embolado, foi ficando com a boca 
torta e de repente caiu duro. Seu João é 
resgatado, passa por cirurgia para 
descomprimir o cérebro após fazer uma 
tomografia de emergência; fica no CTI 
seis dias; faz outra tomografia e outra 
cirurgia, e há dois anos faz fisioterapia 
para tratar sequelas de um AVC. 

Não há o que se questionar na decisão da 
egrégia Corte; é absolutamente 
compreensível a opção da operadora de 
saúde em buscar uma estratégia de 
estimular o uso racional do seu produto 
a fim de controlar a sinistralidade. O 
problema não é a legalidade ou a 
legitimidade desse mecanismo. O 
problema é que ele não resolve a 
questão, pois não ataca o cerne do 
problema que é o foco na doença e não 
na promoção da saúde. O lucro da 
operação de saúde não pode ter como 
ponto central o não uso do plano por 
barreiras à utilização do serviço 
contratualizado, mas sim pelo não 
adoecimento do seu beneficiário. 

Ao invés de penalizar o paciente pelo uso 
de seu plano de saúde, deveria a 
operadora do seu João incentivar o 
autocuidado com mudanças de hábitos e 
incentivos de práticas sabidamente 
associadas à promoção de um estado 
saudável, que diminuam o risco de 
doenças e, portanto, diminuam a 
incidência de uso de recursos caros 
como cirurgias e internações em leitos 
de terapia intensiva. 

Ao contrário de desestimular uma 
consulta, deveria fazer uma busca ativa e 
monitorar de perto, com consultas 
regulares, os beneficiários que têm alto 
risco para desenvolvimento de doenças 
que, se não prevenidas ou identificadas 
num estágio inicial, irão requerer uso 

ostensivo de tecnologia hospitalar cara e 
que levará a um aumento do sinistro da 
carteira. No sentido contrário de uma 
remuneração do tipo “fee for service” de 
sua rede credenciada, que estimula o 
tratamento da doença, e não a promoção 
da saúde, poderia estabelecer um 
modelo de pagamento a partir de 
desfecho clínico, baseado em valor. 

Talvez seja a hora de o mercado de saúde 
suplementar parar de olhar para o 
mercado de seguros e buscar nele as 
soluções para os seus desafios de 
controle de custo. Quem sabe, num país 
puxado pelo campo, não seja a hora de 
olharmos para o agro, para a agricultura 
de precisão e investirmos em tecnologia, 
não visando ao aumento de 
produtividade, mas à geração de valor e 
de saúde para o paciente, a partir de uma 
concepção de cuidado que o coloque no 
centro do processo, como protagonista e 
copartícipe da gestão de sua saúde, não 
a partir de uma lógica de “pedágio”, mas 
por uma ótica de conscientização. Quiçá 
nós deixemos de lado o fator moderador 
e introduzamos o fator transformador. 
Decerto é hora de abolir o “co” e investir 
na “participação”; pensar menos na 
franquia e olhar mais para o prêmio; 
deixar para trás o cuidado da doença e 
focar na saúde. Na saúde de precisão! 

MARCUS VINICIUS DIAS – Médico, 
mestre em economia e gestor em saúde 
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AASP quer que TCU investigue 
acordo entre Economia e 
bancos sobre dados do Gov.br 

Iniciativa permite às instituições 

bancárias conferir junto ao governo 

dados apresentados por seus clientes 
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A Associação dos Advogados de São 
Paulo (AASP) quer que o Tribunal de 
Contas da União (TCU) investigue o 
acordo de cooperação firmado entre o 
governo e os bancos para ampliar a 
integração de instituições financeiras ao 
Gov.br — a plataforma de 
relacionamento do cidadão com o 
Estado. O acordo permite aos bancos 
participantes conferir junto ao governo, 
por meio do Gov.br, os dados 
apresentados por seus clientes. 

A entidade de classe aponta “que se trata 
de ato de extrema gravidade, pois há 
sério risco de informações sensíveis 
serem utilizadas de forma indevida, sem 

o consentimento e sem nenhum 
controle, de forma a desestruturar a 
sociedade e a própria democracia”. 
O Ministério da Economia, porém, 
rebate e garante que o sistema apenas 
permite a confirmação automatizada 
junto ao governo de dados levados pelos 
clientes dos bancos, sem que as 
instituições tenham qualquer acesso aos 
dados que estão no sistema do governo. 

A AASP, em nota enviada ao JOTA, 
aponta que “entidades privadas com fins 
lucrativos que receberão dados sensíveis 
de milhões de cidadãs e cidadãos para 
fins incertos” e que isso viola os 
princípios da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD).O presidente da 
entidade, Mário Luiz da Costa, porém, 
adotou um tom mais cauteloso ao 
conversar com a reportagem do JOTA. 
Segundo ele, o objetivo da AASP é 
entender melhor esse acordo de 
“degustação” celebrado entre o governo 
e a Associação Brasileira de Bancos 
Comerciais (ABBC) em janeiro. 

“Pela falta de maiores elementos e 
esclarecimentos, optamos por oficiar o 
TCU que melhores condições de analisar 
o assunto. O extrato divulgado do acordo 
não tem essa explicitação de que não 
haverá compartilhamento de dados. Ao 
contrário, diz que se celebra para 
validação biométrica e de dados pela 
identificação civil, bem como a 
autenticação dos dados. [Queremos 
entender] como isso se dá sem o 
compartilhamento”, explica Costa, 
informando que o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) também 
está sendo acionado. “Nossa ideia é 
garantir que não haja compartilhamento 
de dados e que serão respeitados sigilo e 
privacidade das informações”, 
completou, lembrando que tem havido 
muitos casos de fraudes nos meios 
digitais. 

Procurado, o Ministério da Economia, 
por meio da secretaria de governo 
digital, lembrou que, ao divulgar o 
acordo em janeiro, foi destacado que não 
haveria compartilhamento e nem 
violação de privacidade de dados. 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
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Segundo a Secretaria, no processo de 
validação, um conjunto de dados 
pessoais biográficos ou biométricos 
(facial, por exemplo) informado pelos 
bancos é verificado para um único 
indivíduo, identificado pelo seu número 
de Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

“Como resposta, os bancos recebem um 
‘Sim’ ou ‘Não’ se a pessoa cujo CPF e 
dados informados corresponde à pessoa 
cadastrada na base da ICN [Identidade 
Civil Nacional] nesse mesmo CPF. Dessa 
forma, o governo não tem acesso a 
nenhum dado financeiro dos clientes e 
os bancos não têm acesso a dados dos 
usuários da plataforma Gov.br”, 
enfatizava a autoridade na ocasião. 

A pasta destacou à reportagem que 
ainda não foi oficiada pelo TCU para 
responder questionamentos sobre o 
assunto. “Adicionalmente, ressalta-se 
que o acordo celebrado entre a SGD/ME 
e a Associação Brasileira de Bancos é 
uma medida associada à implementação 
da Lei 13.444 de 2017, que dispõe sobre 
a Identificação Civil Nacional (ICN) e 
tem como objetivo identificar o 
brasileiro em suas relações com a 
sociedade e com os órgãos e entidades 
governamentais e privados”, afirma. 

“O instrumento em questão trata da 
validação biométrica e biográfica do 
cidadão na base de dados da ICN, em 
conformidade com a legislação 
mencionada, não havendo transferência 
de dados pessoais para participantes do 
acordo”, completa a pasta, enfatizando 
estar em conformidade com a LGPD. 
“Informa-se, ainda, que a SGD/ME está 
em tratativas formais sobre o assunto 
com a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD), que é quem tem 
competência para avaliar a questão”, 
completa a resposta. 

FABIO GRANER – Analista de 
economia do JOTA em Brasília. Foi 
repórter e colunista de economia no 
Valor Econômico e também atuou no 
Estadão, DCI e Gazeta Mercantil, com 
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A 3ª Turma da Câmara Superior 
do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf) entendeu que a 
suspensão de IPI prevista no artigo 29 
da Lei 10.637/2002 se aplica à 
empresa equiparada a industrial. A 
questão foi decidida pelo desempate 
pró-contribuinte e representou a 
primeira vitória dos contribuintes sobre 
o tema na instância máxima do Carf. 

O dispositivo que estabelece o benefício 
fiscal dispõe que “serão distribuídas pelo 
estabelecimento industrial (…) sem a 
incidência do IPI, as matérias-primas, 
produtos intermediários e os materiais 
de embalagem”. 

O contribuinte, a empresa Marelli 
Sistemas Automotivos Indústria e 
Comércio Brasil Ltda, uma montadora 
de automóveis, ao realizar importação 
dos produtos para outras empresas, 
considerou ter o direito à suspensão do 
IPI. A fiscalização autuou a companhia 
determinando o recolhimento do 
imposto, já que não se aplicaria o 
benefício fiscal em questão para 
estabelecimento equiparado a 
industrial. 

Foi vencedora a posição da conselheira 
Tatiana Midori Migiyama, que abriu 
divergência. Para ela, o contribuinte é, 
em sua essência, uma 
indústria automotiva e, portanto, tem 
direito à desoneração das importações, 
como estabelece o artigo 29 da Lei 
10.637/2002. Quatro conselheiros a 
acompanharam. 

Já para o relator, conselheiro Jorge 
Olmiro Lock Freire, o benefício fiscal 
não se aplica aos estabelecimentos 
equiparados a industrial. Outros quatro 
conselheiros o acompanharam. 

O processo é o de número 
10830.721612/2012-62. 

https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/tributario/camara-superior-

do-carf-afasta-ipi-de-estabelecimento-

equiparado-a-industrial-21022022 
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Brasil 

Desinteresse faz leilão da BR-
381 ser cancelado 
 
Nenhuma empresa faria oferta pela 
“rodovia da morte”, constata ANTT 
 
Por Daniel Rittner — De Brasília 
18/02/2022 05h00  Atualizado há 4 
horas 

 

 

Trecho da BR-381, “rodovia da morte”, 
em Minas Gerais: condições não 
atraíram investimentos privados e leilão 
deveria ficar sem proposta, conclui 
ANTT — Foto: Alberto Ruy/MInfra 

Depois de três adiamentos, o leilão da 
BR-381 em Minas Gerais está suspenso 
indefinidamente. Trata-se de uma das 
principais estradas na carteira de 
concessões federais, conhecida como 
“rodovia da morte”, com um dos mais 
altos índices de acidentes no país. 
 
Em decisão tomada nesta tarde, a 
diretoria da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) adiou o 
certame, que estava previsto para o dia 
25, a pedido do Ministério da 
Infraestrutura. A pasta detectou que 
nenhuma empresa apresentaria 
proposta - no jargão do setor, o leilão 
“daria vazio”. 

 
 
Quatro grupos vinham estudando a 
concessão: o fundo Pátria, a CCR e as 
espanholas Acciona e Sacyr. Porém, eles 
sinalizaram nos últimos dias ao governo 
que a conta não fechava, além de 
considerarem uma série de riscos em 
assumir a rodovia. O rompimento de 
um maciço em plena BR-381 no 
município de Nova Era (MG), em meio 
às fortes chuvas de janeiro e causando o 
“estouro” do asfalto, gerou imagens 
impactantes e lembrou os investidores 
dos riscos geológicos envolvidos no 
projeto. 
 
Com o leilão suspenso, soma-se mais 
um capítulo frustrante à novela da 
duplicação da BR-381 em Minas, 
prometida desde o governo Fernando 
Henrique Cardoso. Em mais de duas 
décadas, já se tentou de tudo. No auge 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), da era petista, o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) 
lançou uma das maiores concorrências 
de sua história para contratar a 
duplicação da “rodovia da morte” como 
obra pública. 
 
A espanhola Isolux Corsán venceu seis 
dos 11 lotes. Deixou as obras no meio do 
caminho, assim como linhas de 
transmissão de energia incompletas, 
praticamente encerrando suas 
operações no Brasil. Tem até um 
monumento ao desperdício: dois túneis 
construídos recentemente - um em cada 
sentido - de 1,2 quilômetro de extensão 
que ligam nada a lugar nenhum, já que 
não há asfalto nas duas pontas, ambas 
de responsabilidade da Isolux. 
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Na tentativa de resolver de uma vez 
esse impasse, o governo Jair Bolsonaro 
montou uma concessão de 670 
quilômetros de extensão, que juntava a 
BR-381 e a BR-262. Eram previstos R$ 
7,3 bilhões em investimentos. Entre as 
principais exigências estavam 402 
quilômetros de duplicação, 228 
quilômetros de faixas adicionais, 125 
correções de traçado, 40 passarelas. 
 
O contrato juntaria os trechos Belo 
Horizonte-Governador Valadares (BR-
381), cortando o Vale do Aço, e João 
Monlevade-Viana (BR-262), ligando as 
proximidades das capitais de Minas e 
Espírito Santo. Em 2013, o governo 
Dilma Rousseff tentou conceder a BR-
262 e também não deu certo. Faltaram 
interessados. 
 
O Ministério da Infraestrutura busca 
entender as razões da falta de propostas 
no leilão que estava marcado para o dia 
25 e promete trabalhar em ajustes na 
modelagem da concessão para oferecê-
la novamente ao mercado, 
possivelmente ainda em 2022. “Mas é 
importante ver [a ausência de 
propostas] como uma questão 
específica desse contrato, não como 
dúvida dos investidores sobre a 
qualidade do nosso programa de 
concessões”, disse ao Valor a secretária 
de Fomento, Planejamento e Parcerias 
do ministério, Natália Marcassa. 
 
Ela lembra que, a fim de atenuar o 
impacto da alta de insumos da 
construção para o futuro 
concessionário, o governo aceitou 
vincular 30% do reajuste anual da tarifa 
recebida ao IGP-DI (em outros 
contratos é 100% pelo IPCA) nos dez 
primeiros anos da concessão. Também 
admitiu aportar recursos da União caso 
despesas com o remanejamento de 12 
mil famílias, em área de ocupação na 
chegada a Belo Horizonte, superassem 
valor previamente definido em acordo 
com o Ministério Público. 
 
Eram aperfeiçoamentos no edital que, 
segundo Marcassa, serviam para afastar 
temores das empresas interessadas. No 
entanto, a própria secretária admite que 

prevaleceram as dúvidas, como a 
dificuldade de obras no traçado 
fortemente sinuoso da rodovia. 
“As soluções de engenharia são muito 
desafiadoras e envolviam risco elevado. 
A conta não estava fechando para os 
investidores - ou estava fechando muito 
no limite. Agora vamos voltar para a 
prancheta e explorar algumas 
alternativas para viabilizar o projeto, 
preservando um olhar social pelo lado 
da tarifa e um olhar do investidor pelo 
lado do Capex (valor dos investimentos 
exigidos)”, afirma. 
 
No mercado, outro ponto chama a 
atenção. Muitos analistas questionam 
se o governo não se tornou dependente 
da dupla CCR-Ecorodovias nos grandes 
leilões de rodovias. Tirando concessões 
com foco mais regional, nos quais 
grupos locais (especialmente 
construtoras) têm se destacado, esses 
dois gigantes do setor têm dominado as 
disputas federais. 
 
Recentemente, a CCR levou o novo 
contrato da Via Dutra, com quase R$ 15 
bilhões de investimentos e R$ 1,7 bilhão 
de outorga à União. A Ecorodovias 
pagou R$ 320 milhões de outorga e 
investirá R$ 7,8 bilhões na BR-153 
(Goiás-Tocantins), leiloada em abril. 
 
Por mais apetite que elas tenham, há 
um limite para CCR e Ecorodovias 
assumirem tantos investimentos. Pela 
primeira vez, na visão do mercado, 
talvez tenha ficado evidente a 
necessidade de atrair novos players 
para dar continuidade ao programa de 
concessões de rodovias. 
 
Marcassa não vê o governo refém das 
duas empresas para ter leilões com 
êxito, mas reconhece a necessidade de 
um ponto de inflexão no financiamento 
das próximas concessões. “Acho que 
estamos sendo vítimas do nosso próprio 
sucesso. Agora temos bons projetos, 
boa modelagem e boa regulação, mas 
precisamos evoluir na financiabilidade 
deles. Se não, ficaremos sempre na 
dependência de empresas que têm 
balanço para dar garantias 
corporativas.” 
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Para a secretária, duas iniciativas são 
fundamentais para atrair mais 
investidores: o financiamento via 
“project finance” e a nova lei de 
debêntures em tramitação no 
Congresso Nacional. No fim do ano 
passado, o BNDES coordenou um 
empréstimo de R$ 7 bilhões para as 
obras da linha 6-laranja do metrô de 
São Paulo, em que as garantias são 
receitas futuras do próprio 
empreendimento. 
 
Enquanto isso, a Câmara dos 
Deputados já aprovou e está no plenário 
do Senado um projeto que cria as 
debêntures de infraestrutura. Essa nova 
classe de papéis prevê incentivos fiscais 
para o emissor das debêntures - em vez 
de dá-los ao comprador -, facilitando a 
captação de recursos de fundos de 
pensão e de investidores estrangeiros. 
O governo de Minas Gerais informou 
que não vai comentar a situação do 
leilão da BR-381. (Colaborou Cibelle 
Bouças, de Belo Horizonte) 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/02/18/desinteresse-faz-leilao-da-
br-381-ser-cancelado.ghtml 
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Empresas 

‘Onda verde’ pode atrair 
investidores em eólicas 
 
País poderia criar 575 mil empregos de 
2022 a 2026, aponte relatório do 
GWEC, com atração de empresas e 
expansão do desenvolvimento 
sustentável 
 
Por Robson Rodrigues — De São 
Paulo 
18/02/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 

 

Governo deveria promover um 
compromisso político para um 
ambiente econômico e regulatório 
amigável aos investimentos, diz Élbia 
Gannoum, da Abeeólica — Foto: Flavia 
Valsani/Divulgacão 

Uma recuperação verde pós-pandemia 
pode trazer aos países emergentes 
muito mais do que a volta da atividade 
econômica, mas atrair empresas e 
promover o desenvolvimento 
sustentável principalmente no Brasil. 
 
Essa foi uma das conclusões de um 
relatório do Conselho Global de Energia 
Eólica (GWEC, na sigla em inglês) no 
horizonte de 2022 até 2026. Por outro 
lado, a entidade alerta que o país corre 
o risco de perder centenas de milhares 
de empregos verdes, bilhões de dólares 
e bilhões de toneladas de emissões 

economizadas, caso opte por outro 
caminho. 
 
Em entrevista ao Valor, o CEO GWEC, 
Ben Backwell, e a presidente executiva 
da Associação Brasileira de Energia 
Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum, 
deixam um recado: o governo não tem 
que tirar dinheiro do bolso, mas é 
preciso um compromisso político para 
mobilizar o investimento privado, 
promovendo um ambiente econômico e 
regulatório amigável aos investimentos. 
 
No total, o Brasil poderia adicionar US$ 
8 bilhões adicionais de valor adicionado 
bruto (VAB) às economias nacionais no 
cenário de recuperação. “Essa é uma 
atividade em que a maior parte dos 
investimentos vem do setor privado. 
Além disso, o setor é um grande criador 
de empregos”, explica Backwell. 
 

 
 
Nos cálculos do GWEC, o país poderia 
gerar cerca de 575 mil empregos verdes 
ao longo da vida útil dos parques 
eólicos se optasse por uma recuperação 
verde em vez de uma abordagem de 
negócios tradicional. 
 
Apesar de desenvolvido, o mercado 
brasileiro está concentrado em apenas 
seis fabricantes de aerogeradores e duas 
empresas de pás eólicas. Elbia 
Gannoum, da Abeeólica, acredita que 
mais empresas podem desembarcar no 
Brasil por conta da atratividade do 
negócio. 
 
A dirigente lembra que - 
diferentemente do que ocorreu nos 
países desenvolvidos em que os 
governos fizeram pacotes trilionários de 
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recuperação econômica - no caso dos 
países em desenvolvimento, o Estado 
não tem capacidade financeira para a 
retomada. “O setor de energias 
renováveis tem uma forte atratividade 
de investimentos privados e o Brasil, 
diante deste cenário, deve olhar para a 
transição energética como uma 
oportunidade para as empresas”, diz. 
 
O relatório se concentra em cinco 
emergentes - Brasil, Índia, México, 
Filipinas e África do Sul -, cada um dos 
quais enfrenta desafios específicos 
devido ao covid-19, mas que possuem 
recursos significativos de energia eólica 
inexplorados que podem desbloquear o 
rápido crescimento econômico sob 
medidas de recuperação sustentável. 
 
O documento serve como um apelo 
para que as economias emergentes 
ajam coletivamente na aceleração das 
energias renováveis para impulsionar o 
crescimento pós-pandemia. 
 
No caso brasileiro, se a retomada verde 
fosse de fato posta em curso, a previsão 
seria uma redução de 40% nas emissões 
brasileiras de carbono, ajudando o país 
a acelerar o progresso no cumprimento 
de suas metas do Acordo de Clima de 
Paris em que o país se prometeu em 
reduzir suas emissões em 37% até 2025 
e 43% até 2030, em comparação com os 
níveis de 2005. 
 
“Diferentemente do México, onde o 
governo praticamente tem freado 
investimentos no setor eólico, o Brasil 
tem melhores condições de desenvolver 
a indústria eólica”, compara Backwell. 
 
O executivo diz que a fonte cresce 
expressivamente no mundo, mas 
deveria ser entre três e quatro vezes 
maior para que as metas de 
descarbonização fossem atingidas. 
“Deveríamos instalar cerca de 400 
gigawatts (GW) por ano, mas estamos 
instalando pouco menos que 100 GW”, 
afirma o executivo do GWEC. 
 
Em 2021, o Brasil bateu recorde de 
instalações, saindo de um patamar de 2 
GW por ano para 3,6 GW e a previsão é 

que 2022 seja ainda melhor. Com a 
abertura para o segmento de eólicas em 
alto-mar (offshore), players mais 
robustos devem desembarcar no 
mercado nacional, já que os projetos 
vão exigir aportes muito mais robustos. 
 
“O desafio agora é aumentar a 
capacidade de produção e trazer mais 
fornecedores frente à forte demanda”, 
finaliza Gannoum. 
 

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

cia/2022/02/18/onda-verde-pode-

atrair-investidores-em-eolicas.ghtml 
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Agronegócios 

Tradings têm revés na Justiça 
do Pará sobre ICMS 
 
Plenário do Tribunal de Justiça do 
Estado suspende liminares concedidas 
em primeira instância isentando as 
empresas do pagamento do imposto 
 
Por Rikardy Tooge — De São Paulo 
18/02/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 

 

O porto de Santarém, no Pará, saída 
para 4% das exportações de soja do país 
— Foto: Anna Carolina Negri 

Tradings que exportam soja e milho 
pelos portos do Pará sofreram um revés 
na Justiça no início deste mês, após o 
governo estadual conseguir suspender 
liminares que garantiam o não 
pagamento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) no transporte interestadual de 
grãos para exportação, uma batalha que 
se arrasta há décadas entre empresas e 
o Estado. 
 
No dia 2 de fevereiro, o Plenário do 
Tribunal de Justiça do Pará decidiu 
tornar sem efeito liminares de primeira 

instância em favor das tradings. Os 
desembargadores entenderam que o 
não recolhimento de ICMS na operação 
geraria dano ao erário estadual. Ao 
menos 20 exportadores foram afetados 
pelo veredicto. O acórdão do 
julgamento ainda precisa ser publicado. 
 
“O resultado do julgamento nos deixou 
surpresos. A decisão foi mais política do 
que do mérito jurídico”, diz a 
advogada Thaís Azevedo, do Tauil & 
Chequer, escritório que obteve quatro 
liminares para tradings no Estado - 
entre elas a Multigrain, controlada pela 
japonesa Mitsui. 
 
Thaís afirma que a manobra jurídica 
adotada pelo governo do Pará limitou 
as possibilidades de recorrer do 
resultado, mas a banca estuda 
precedentes para tentar levar o caso ao 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
 
No Pará estão localizados dois portos 
importantes para as exportações 
brasileiras de grãos. Em 2021, o porto 
de Barcarena foi responsável por 10% 
dos embarques de soja e de 20% dos de 
milho. Já o porto de Santarém foi a 
saída para 4% das cargas de soja e 7% 
do milho, conforme dados da 
Associação Nacional dos Exportadores 
de Cereais (Anec). 
 
A advogada Isabella Pacífico, do 
mesmo escritório, reforça que o dano ao 
erário apontado pela Justiça do Pará 
não seria significativo. Cálculos do Tauil 
& Chequer com base no orçamento 
estadual de 2019 indicam que o impacto 
causado pelas tradings com liminares 
sobre a arrecadação do Estado foi de R$ 
108 milhões, dos mais de R$ 12 bilhões 
obtidos com impostos naquele ano. 
Para ela, a volta da tributação poderá 
fazer com que as companhias decidam 
priorizar as exportações pelo Corredor 
Sul - como no porto de Santos, onde o 
Estado de São Paulo concede isenção de 
ICMS para grãos destinados à 
exportação. 
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Imbróglio longo 

 
O impasse jurídico entre tradings e o 
governo do Pará existe há mais de 20 
anos, quando o Estado estabeleceu a 
incidência do ICMS para transporte de 
cargas destinada à exportação. Por ser 
um tributo estadual, cabe a cada ente da 
Federação definir alíquotas e atividades 
onde há incidência do imposto. 
 
No entanto, quem defende a isenção 
aponta que o artigo 155 da Constituição 
e a Lei Complementar 87/1996 (a “Lei 
Kandir”) vedam a cobrança sobre 
operações ligadas à exportação e que, 
portanto, a lei de um Estado não 
poderia se sobrepor à legislação federal. 
Foi sob esse argumento que desde 2008 
muitas tradings obtiveram na Justiça o 
direito de não pagar o imposto. 
 
Nos últimos anos, porém, o governo do 
Pará havia conseguido cassar essas 
liminares com a alegação de que havia 
prejuízos às finanças do Estado. A tese 
ganhou corpo em 2020, após o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
conceder decisão favorável ao Rio 
Grande do Sul em um caso sobre a 
cobrança de ICMS para o transporte de 
embalagens com destino ao exterior 
(Tema 475). 
 
No entendimento do plenário da Corte, 
o artigo da Constituição utilizado pelas 
empresas não alcançaria operações 
anteriores à exportação, como é o caso 
do transporte até os portos - 
justificativa aceita neste mês pelo 
plenário do TJ do Pará. 
 
Já as empresas argumentam que, em 
abril 2021, o STJ publicou a Súmula 
649, que afirma que não incide ICMS 
sobre o serviço de transporte 
interestadual de mercadorias 
destinadas ao exterior. As súmulas são 
o resumo de entendimentos 
consolidados e servem para a 
orientação para advogados e 
magistrados de instâncias inferiores. 
 

Apesar de entendimentos conflitantes 
entre as principais instâncias do 
judiciário - não na visão das tradings, 
que afirmam que o transporte de grãos 
nada tem a ver com o de embalagens - 
os advogados do Tauil & Chequer dizem 
que o STF tem entendimento de que a 
tese de desoneração do ICMS sobre os 
transportes de mercadorias destinadas 
ao exterior é infraconstitucional. 
 
https://valor.globo.com/agronegocios/
noticia/2022/02/18/tradings-tem-
reves-na-justica-do-para-sobre-
icms.ghtml 
 

Retorne ao índice  
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Mercado secundário e 
crowdfunding 
 
A criação do mercado secundário é 
importante para a evolução do mercado 
de capitais no Brasil, especialmente 
para a atração de novos investidores 
 
Por Beatriz Nunes Cloud e Felipe 
Barreto Veiga 
18/02/2022 05h03  Atualizado há 4 
horas 

 
Em 27 de dezembro, a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) aprovou, 
por meio da Deliberação CVM nº 877, 
um projeto apresentado pela SMU 
Investimentos, cujo objetivo é integrar 
ao Sandbox Regulatório um sistema que 
permita a negociação secundária dos 
investimentos realizados por meio de 
plataformas de crowdfunding. 
 
O Sandbox Regulatório da CVM é um 
ambiente experimental em que são 
concedidas autorizações temporárias 
para testar modelos de negócios 
inovadores em atividades no mercado 
de valores mobiliários regulamentadas 
pela CVM. Seu principal intuito é 
estimular o experimento de novos 
negócios, de modo que o ente regulador 
possa acompanhar de perto as 
inovações e seus reais impactos no 
mercado, a fim de permitir uma 
regulação mais eficiente e uma maior 
segurança jurídica. 
 
A criação do mercado secundário 
é importante para a evolução do 
mercado de capitais no Brasil 
 
Das propostas apresentadas ao Comitê 
de Sandbox da CVM, um total de quatro 
foram aprovadas, dentre elas o projeto 
apresentado pela SMU e o projeto 
apresentado pela BEE4, os quais 
envolvem a emissão, distribuição 

pública e negociação, em mercado de 
balcão organizado, de valores 
mobiliários emitidos ou representados 
na forma de tokens em redes de 
blockchain, que tenham sido resultado 
de ofertas realizadas em plataformas de 
crowdfunding, seguindo a Instrução 
CVM (ICVM) nº 588, que normatiza 
essa modalidade de investimento - uma 
das mais que cresce no Brasil e em 
outras economias maduras para o 
mercado de venture capital. 
 
Tais projetos inovam ao trazer a 
possibilidade de desenvolvimento de 
um mercado secundário com valores 
mobiliários provenientes de ofertas 
cursadas no regime do crowdfunding - 
e, mais do que isso, são uma clara 
resposta à uma demanda do mercado 
de capitais, que há tempos busca 
formas de criar um balcão secundário 
de negociação de capital social de 
empresas não listadas e títulos de 
dívida conversíveis em equity. 
 
A possibilidade de criação de um 
mercado secundário para negociação de 
valores mobiliários emitidos e ofertados 
em plataformas de crowdfunding já 
havia sido brevemente explorada na 
Audiência Pública SDM nº 02/2020, a 
qual recebeu diversas manifestações 
favoráveis à sua criação - em linha com 
algumas iniciativas que foram bastante 
festejadas em mercados mais maduros, 
a exemplo do CartaX, uma plataforma 
americana que visa trazer maior 
liquidez aos acionistas e investidores de 
empresas privadas, ou seja, aquelas que 
não tem seu capital negociado em 
bolsas de valores. 
 
No tocante ao projeto da SMU, ela 
receberá autorização para criação de 
um mercado secundário, onde serão 
negociados valores mobiliários de 
startups que tenham sido emitidos nos 
termos da ICVM nº 588. Assim, o 
capital de empresas que participaram 
de rodadas de investimento do tipo 
crowdfunding poderá ser negociado no 
“balcão” que será criado pela SMU em 
conjunto com as empresas nTokens e 
Átris. Além da criação do mercado 
secundário, a SMU receberá a 
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autorização para atuar como 
escrituradora, de modo que os valores 
mobiliários a serem negociados serão 
escriturados pela SMU e tokenizados 
pela nTokens, por meio da tecnologia 
blockchain. 
 
Quanto ao projeto da BEE4, a 
aprovação ocorreu por meio da 
Deliberação CVM nº 874, de 30 de 
setembro de 2021, por meio do qual a 
BEE4 administrará um mercado de 
balcão organizado em que serão 
admitidos à negociação de valores 
mobiliários ofertados nos termos da 
ICVM nº 588. Os valores mobiliários 
negociados serão representados em 
tokens emitidos na rede DLT Quorum. 
 
O projeto permitirá que os investidores 
cadastrados na plataforma adquiram 
valores mobiliários no mercado 
secundário, isto é, fora das rodadas de 
ofertas públicas do crowdfunding. Os 
investidores poderão vender valores 
mobiliários previamente adquiridos, 
ainda que os gatilhos de eventos de 
liquidez previstos em contrato (como 
calls, puts, drag along e tag along) não 
tenham sido atingidos, algo que 
entendemos que trará bastante 
atratividade para esse tipo de 
investimento. 
 
Considerando que ambos os projetos 
foram aprovados dentro do ambiente 
Sandbox Regulatório e que as 
autorizações a serem concedidas serão 
temporárias, a expectativa é que nesse 
momento sejam observados os 
resultados práticos da criação do 
mercado secundário pela SMU e pela 
BEE4 e as necessidades encontradas 
pelas startups, investidores, 
plataformas de negociação e pelo 
mercado em geral, para que ao final do 
período experimental a CVM apresente 
uma regulamentação mais robusta 
acerca do funcionamento do mercado 
secundário e requisitos para obtenção 
de autorizações definitivas para atuação 
nesse mercado, o que provavelmente 
gerará apetite nos players estrangeiros 
que já vêm desenvolvendo iniciativas 
semelhantes. 
 

Por fim, verifica-se que a criação do 
mercado secundário é importante para 
a evolução do mercado de capitais no 
Brasil, especialmente para a atração de 
novos investidores para pequenas e 
médias empresas, uma vez que a 
criação do mercado secundário trará ao 
investidor a possibilidade de uma saída 
antecipada resultando em liquidez, o 
que hoje não é possível, e gerará maior 
atratividade e competitividade ao 
capital das empresas privadas, que 
muitas vezes possuem uma maior 
capacidade de crescimento e geração de 
valor aos acionistas do que as empresas 
listadas nas bolsas de valores mundo a 
fora. 
 
Beatriz Nunes Cloud e Felipe 
Barreto Veiga são do BVA 
Advogados 
 
Este artigo reflete as opiniões do 
autor, e não do jornal Valor 
Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser 
responsabilizado pelas 
informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza 
em decorrência do uso dessas 
informações 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/18/mercado-secundario-
e-crowdfunding.ghtml 
 

Retorne ao índice  
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Fisco exige contribuição ao 
INSS sobre salário-
maternidade 
 
Solução de consulta foi publicada pela 
Divisão de Tributação da 5ª Região da 
Receita Federal, que admite 
necessidade de reforma da orientação 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
18/02/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Fernanda Lains: texto ignora 
determinações dos tribunais superiores 
e da PGFN — Foto: Divulgação 

Uma solução de consulta publicada 
pela Divisão de Tributação (Disit) da 
5ª Região Fiscal da Receita Federal 
(Bahia e Sergipe) exige que as empresas 
recolham contribuição 
previdenciária sobre o salário-
maternidade e os valores pagos ao 
empregado nos quinze dias que 
antecedem o auxílio-doença. O 
entendimento contraria decisões 
dos tribunais superiores e também 
pareceres da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PFGN) que 
dispensam os procuradores de discutir 
os assuntos no Judiciário. 
 
“Valores recebidos por empregados a 
título de salário-maternidade 
constituem hipótese de incidência das 
contribuições sociais previdenciárias”, 
determina a Disit na Solução de 
Consulta nº 5.004, publicada na 
quarta-feira. Em relação aos 15 dias de 
afastamento do trabalhador por motivo 
de doença, a unidade fiscal interpreta 
que o salário pago é remuneração. 
“Constitui esse período, portanto, 
hipótese de incidência das 
contribuições sociais previdenciárias.” 
 
A manifestação chamou a atenção de 
tributaristas. “Pegou todo mundo de 
surpresa. Não me lembro de ter visto 
situação parecida com essa”, afirma 
Daniela Lara, sócia do escritório Rolim, 
Viotti, Goulart, Cardoso Advogados. 
 
Advogadas reforçam, contudo, que o 
entendimento vincula apenas o 
contribuinte que formulou a consulta e 
que, se não houver modificações no 
conteúdo, precisará bater nas portas do 
Judiciário para desconstituir a 
posição. “É um ponto fora da curva. 
Ignora as determinações das Cortes 
superiores e da própria PGFN”, aponta 
a advogada Fernanda Lains, sócia do 
Bueno Tax. “Ficamos sempre nesse 
mundo de incertezas.” 
 
As tributaristas Thaís Shingai e Carla 
Mendes Novo, do Mannrich e 
Vasconcelos Advogados, observam que, 
na manifestação desfavorável ao 
contribuinte, a 5ª Região Fiscal se 
baseou em soluções de consulta da 
Coordenação-Geral de Tributação 
(Cosit) antigas, que estão 
desatualizadas da jurisprudência dos 
tribunais. “Há um desalinhamento. O 
eSocial já foi adaptado aos novos 
entendimentos”, afirma Thaís. “Na 
prática, há um estímulo ao litígio 
desnecessário”, completa Carla. 
 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
definiu, em recurso repetitivo, que o 
salário pago ao funcionário afastado e 
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que antecede o auxílio-doença é verba 
indenizatória e, por isso, estaria fora da 
base de cálculo da contribuição 
ao INSS (REsp 1230957). 
 
Em decisão recente, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) considerou que 
não há discussão constitucional no 
caso, o que, na prática, deixa o STJ com 
a palavra final. A PGFN, então, incluiu o 
tema na lista de discussões em que os 
procuradores estão dispensados de 
contestar e recorrer no Judiciário. 
 
Em 2020, o STF bateu o martelo, em 
repercussão geral, que o salário-
maternidade não deve ser tributado 
pela contribuição previdenciária - 
de 20% sobre a folha de salários. Na 
ocasião, fixou a tese segunda a qual “é 
inconstitucional a incidência da 
contribuição previdenciária a cargo do 
empregador sobre o salário 
maternidade” (RE 576.967). A decisão, 
segundo a Fazenda Nacional, 
representa perda anual de arrecadação 
de R$ 1,3 bilhão. 
 
A partir das decisões, ocorreu o trâmite 
burocrático para que a administração 
tributária se vinculasse às posições dos 
tribunais superiores. Ainda em 2020, a 
PGFN editou parecer para dispensar os 
procuradores de discutir judicialmente 
a tributação do salário-maternidade. 
Em setembro do ano passado, a 
Coordenação-Geral de Tributação 
(Cosit) publicou a Solução de Consulta 
nº 127, em que acatou a decisão do STF 
e reconheceu o direito dos 
contribuintes restituírem e 
compensarem os valores pagos a mais. 
 
Nas duas manifestações, a Fazenda e a 
Receita entenderam que a decisão do 
STF vale apenas para o tributo devido 
pelos empregadores. Mas não para as 
contribuições pagas pelas empregadas. 
“Essa exação não foi objeto de 
julgamento do RE 576.967 e possui 
contornos constitucionais e legais 
distintos do caso julgado, devendo-se 
defender a validade dessa exação em 
juízo”, defendeu a PGFN, no Parecer nº 
18.361, publicado no fim de 2020. 

Apesar de a íntegra da solução de 
consulta da 5ª Região estar pendente de 
publicação, a advogada Daniela Lara 
afirma que não é essa diferenciação que 
a unidade fiscal faz. Na própria ementa, 
diz a tributarista, o Fisco deixa claro 
que se refere à parcela paga pelo 
empregador. 
 
“Ao que tudo indica houve um erro que 
deverá ser corrigido porque não faz 
sentido manter um entendimento 
equivocado”, afirma. Ela acrescenta 
que, diante do contexto de posições da 
administração, “autuações fiscais - se 
vierem - têm chances muito baixas de 
vingar”. 
 
Em nota, a assessoria de imprensa da 
5ª Região Fiscal da Receita Federal 
informou que a Disit identificou a 
necessidade de reforma da solução de 
consulta, o que será feito “nos próximos 
dias”. 
 

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

cia/2022/02/18/fisco-exige-

contribuicao-ao-inss-sobre-salario-

maternidade.ghtml 
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Entrada do Brasil na OCDE 
pode reduzir carga tributária 
 
Especialistas destacam a necessidade de 
mudanças em regras de preço de 
transferência e tratados 
 
Por Gilmara Santos — De São Paulo 
18/02/2022 05h03  Atualizado há 56 
minutos 

 

 

Bruna Marrara: nossos tratados têm 
alguns desvios para preservar a 
tributação — Foto: Divulgação 

Questões tributárias, ambientais e 
de proteção de dados são desafios 
para o ingresso do Brasil na 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) - 
formada por 37 países, incluindo as 
principais economias do mundo. Depois 
de formalizado o convite, segundo 
especialistas, o governo brasileiro 

precisa agora fazer a lição de casa, 
especialmente em relação a aspectos 
fiscais. Mudanças que ajudariam no 
processo de adesão e ainda poderiam 
reduzir o peso dos impostos sobre os 
contribuintes. 
 
Hoje, a carga tributária brasileira é 
de 33,1% do PIB. Em comparação com 
a tributação dos países que compõem a 
OCDE, está próxima da média, 
de 33,8%. Mas o percentual é superior 
ao de outros países da América Latina, 
como Argentina (28,6%), México 
(16,5%) ou Chile (20,7%). 
 
Um dos pontos de maior controvérsia 
para a entrada do Brasil na OCDE 
refere-se às regras de preço de 
transferência, adotadas para cálculo 
de valores no comércio entre empresas 
do mesmo grupo, no Brasil e no 
exterior. O objetivo é evitar a remessa 
de lucro para um local onde a 
tributação é menor ou zero (evasão). 
 
“Os países da OCDE exigem que as 
empresas não adotem preços fictícios, 
abaixo ou acima de valores de 
mercado”, diz o professor Paulo Duarte 
Filho, pesquisador do Núcleo de 
Estudos Fiscais da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Porém, acrescenta, as 
normas brasileiras divergem das 
adotadas pelos países da OCDE. “No 
Brasil, estabelecem margens fixas de 
venda e revenda”, explica. 
 
A possibilidade de mudança enfrenta 
grande resistência, por 
significar redução na arrecadação 
federal, segundo o advogado Bruno 
Santo, do escritório Finocchio & Ustra 
Advogados. “As normas brasileiras, 
tanto para importação quanto para 
exportação, fixam margens de lucro de 
acordo com o setor econômico ou o tipo 
de operação”, afirma. “Caso não sejam 
atendidas, resultam em ajuste fiscal e 
tributação pelo Imposto de Renda.” 
 
Na prática, com base nas diretrizes da 
OCDE, diz o especialista, o Brasil teria 
que passar a fazer uma análise 
econômica considerando as nuances do 
mercado internacional e do grupo 
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econômico como um todo. “Por isso, a 
arrecadação tributária cairia. Contudo, 
possibilitaria ao país se tornar uma 
parte estratégica dos planejamentos 
tributários globais.” 
 
Em 2019, a Receita Federal e a 
OCDE chegaram a publicar uma 
declaração conjunta sobre preço de 
transferência. “Foram 
identificadas 30 lacunas, sendo 
que 27 delas com potencial para 
gerar dupla tributação”, afirma 
André Novaski, do escritório Demarest 
Advogados. “Por enquanto, é um 
documento em que a Receita concorda 
com a existência de divergência, mas 
nada foi feito. Esperava-se que tivesse 
um projeto de lei, mas nada aconteceu.” 
 
Outra demanda para a entrada na 
OCDE envolve os tratados para evitar 
dupla tributação, alerta a advogada 
Bruna Marrara, do escritório Machado 
Meyer Advogados. “Nossos tratados 
têm alguma linha com a OCDE, mas há 
alguns desvios para preservar a 
tributação. Nesse caso, mais do que 
ajustar [os tratados] para 
compatibilizar com a OCDE, a lição de 
casa é para a aplicação do tratado tanto 
pelas Cortes administrativas quanto as 
judiciais”, diz. 
 
Bruna lembra que, em 2005, 
a Alemanha denunciou o acordo de 
bitributação da renda com o Brasil. O 
país entendeu que a tributação de 
remessas para o pagamento de serviços 
deveria ocorrer apenas na Alemanha, se 
não houvesse empresa estabelecida no 
Brasil. “Tratados recentes, como o 
acordo com a Suíça, já têm um 
alinhamento melhor com o modelo da 
OCDE”, afirma. 
 
A tributação de renda é dividida entre a 
realizada no país de residência e a 
retenção na fonte. No Brasil, diz Bruno 
Santo, o sistema tributário brasileiro 
possui forte influência do critério de 
tributação na fonte. A carga tributária 
sobre remessas ao exterior - Cide e 
Imposto de Renda Retido na Fonte 
(IRRF), entre outros - é pesada e pode 
ultrapassar 40%, segundo o advogado. 

Para a tributação da renda, as mais 
recentes diretrizes da OCDE - “Pillar 
One” e “Pillar Two” - vão no sentido 
oposto. Uma adequação do país à 
“Pillar One”, afirma Santo, 
provavelmente reduziria o peso 
tributário das remessas do Brasil ao 
exterior. 
 
Além disso, sem uma reforma 
tributária, o Brasil ainda concentra sua 
tributação no lucro e renda e menos nos 
bens de consumo. “A taxa de tributação 
do consumidor nos Estados Unidos é de 
6% e aqui o ICMS é, em geral, de 18%”, 
diz o advogado Bruno Accioly, do LBZ 
Advocacia. 
 
Entre os avanços, especialistas 
destacam um ponto que, indiretamente, 
afeta a carga tributária. Accioly aponta 
regras para a abertura de empresas em 
menos tempo. “Para algumas atividades 
é possível começar a operar 
imediatamente e, com o tempo, se vai 
atrás da licença específica, cadastros”, 
afirma. Em 2015, se levava mais de 140 
dias para o início das atividades e hoje o 
início é em cerca de dois dias, conforme 
o Mapa das Empresas, divulgado pelo 
governo federal em 2021. 
 
Contudo, segundo dados do Banco 
Mundial, ainda são necessários, em 
média, 15,4 dias e 11,1 procedimentos 
para abrir uma empresa no Brasil. Nos 
países da América Latina e Caribe, esse 
tempo médio é de 29,5 dias. Mas nas 
nações da OCDE, só 9,5 dias. 
 
Além de enfrentar os entraves 
tributários, o Brasil precisa continuar a 
lição de casa em relação à proteção de 
dados. A Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), em vigor desde o ano 
passado, abrange boa parte do 
necessário. No entanto, advogados 
explicam que, além de regras e 
punições, o país precisa garantir a 
viabilidade dos negócios. 
 
“Um ponto importante é a proteção do 
fluxo transnacional de dados”, diz o 
advogado Fabrício Polido, do LO 
Baptista. Para estar em acordo com as 
regras da OCDE, o advogado explica 
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que o Brasil precisa adotar, por 
exemplo, uma política de acesso à 
internet com regras que assegurem a 
proteção do consumidor e que, ao 
mesmo tempo, facilitem o consumo 
digital. 
 
O Marco Civil da Internet estabelece 
direitos e responsabilidades. “Agora, o 
país precisa demonstrar que tem um 
ambiente favorável às relações 
de consumo on-line”, afirma o 
advogado. “Com sistemas que sejam 
seguros e evitem fraudes e vazamentos 
de dados.” 
 
Em relação ao meio ambiente, a 
advogada Mariana Niquel, do escritório 
Souto Correa Advogados, destaca que a 
adesão do Brasil à OCDE dependerá de 
sua dedicação para atender os critérios 
exigidos aos países-membros. Dentre 
eles, diz, a redução do 
desmatamento. No semestre 
passado, o governo brasileiro assumiu 
compromissos com a preservação 
ambiental na COP 26 - 26ª 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas. 
 
“Espera-se que aumento da fiscalização 
em regiões de maior sensibilidade - 
como a Amazônia - e incremento de 
políticas de incentivo ao agronegócio 
sustentável sejam os pilares 
principais para assegurar a redução de 
perdas florestais no país”, afirma a 
advogada. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/18/entrada-do-brasil-na-
ocde-pode-reduzir-carga-
tributaria.ghtml 
 

Retorne ao índice  
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Economia 

Falta de profissionais 
afastados por causa da 
Ômicron custa caro às 
empresas e atrasa entregas 
 
Companhias são obrigadas a fazer 
remanejamentos nas escalas para 
minimizar os prejuízos. Quebra-cabeças 
inclui contratações extras e despesas 
adicionais 
 
Raphaela Ribas 
18/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
18/02/2022 - 07:08 
 

Leandro Cantini Lopes, do CariôSushi: 

mudança no esquema de escala dos 

empregados de maneira que eles não se 

encontrem nas trocas de turnos Foto: 

Fábio Rossi/Agência O Globo 

 

RIO — A necessidade de afastamento 

dos funcionários do trabalho por causa 

do aumento de casos da Ômicron, a 

nova variante do coronavírus que 

causou uma nova onda de Covid-19 no 

início deste ano, está reduzindo a 

produtividade em fábricas e atrasando 

entregas. 

 

As empresas são obrigadas a fazer 

remanejamentos nas escalas para 

minimizar os prejuízos. Esse quebra-

cabeças, que inclui contratações extras, 

despesas com deslocamento e até 

mesmo suspensão de serviços, custa 

caro às empresas. 

 

Um exemplo é o da construtora Metrô, 

especializada em obras de saneamento. 

Embora sediada em Maringá, atende 

todo o Paraná. Já chegou a ficar com 

15% da equipe de 60 pessoas afastada. 

 

Para não atrasar as obras, o diretor de 

Construção Civil, Marcos Araujo, conta 

que às vezes tem que disponibilizar 

transporte e alojamento ou hotel para 

levar os profissionais de uma obra em 

cidade a outra. Quando não é possível, 

porque a função exige uma 

especialidade, a obra reduz o ritmo.  

 

— Tudo isso gera custos extras e a 

logística é difícil — explica Araujo. — A 

Covid está gerando queda na 

produtividade não só da equipe, como 

dos fornecedores que estão tendo 

baixas, e isso afeta o abastecimento das 

obras. 

 

IMPACTOS DA ÔMICRON PELO 
MUNDO 
 

  

https://oglobo.globo.com/fotogalerias/impactos-da-omicron-pelo-mundo-25346375
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/impactos-da-omicron-pelo-mundo-25346375
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/impactos-da-omicron-pelo-mundo-25346375
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/impactos-da-omicron-pelo-mundo-25346375
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Homem passa por teste de Covid no 

Centro Municipal de Saúde Dom Hélder 

Câmara , em Botafogo, Rio de Janeiro. 

Aumento de casos de infecção pela 

variante Ômicron fez disparar a procura 

por testes e atendimento em postos de 

saúde Foto: FABIANO ROCHA / 

Agência O Globo 

 

Testes rápidos para Covid-19. Aumento 

de contaminação por Covid-19, devido a 

Ômicron, leva população a enfrentar 

grandes filas em postos de saúde para 

testagem Foto: CRISTIANO MARIZ / 

Agência O Globo 

 

Passageiros aguardam em filas no 

aeroporto da Cidade do México após 

mais de 80 pilotos do terem testado 

positivo para a Covid-19, forçando a 

suspenção de voos Foto: EDGARD 

GARRIDO / REUTERS 

 

Pessoas fazem fila para serem testadas 

para a Covid-19 no estacionamento de 

um shopping, na Cidade do México 

Foto: LUIS CORTES / REUTERS 

 

Paramédicos trabalham dentro de uma 

ambulância estacionada em frente ao 

Royal London Hospital, no leste de 

Londres. Capital da Inglaterra enfrenta 
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grave escassez de pessoal causada pelo 

surto de Ômicron Foto: DANIEL LEAL 

/ AFP 

 

Mulher passa por teste de Covid-19 em 

uma van de teste móvel, na cidade de 

Nova York. Os EUA registraram mais 

de 1 milhão de casos de Covid-19 em 3 

de janeiro Foto: ANGELA WEISS / AFP 

 

Mulher passa por uma academia 

fechada em Toronto, Ontário. A 

província impôs novas restrições para 

desacelerar a disseminação da Ômicron 

Foto: GEOFF ROBINS / AFP 

Teste de antígeno positivo para 

coronavírus em um centro de testagem 

em Lima, no Peru. País assiste a uma 

aumento de casos em várias cidades e 

apertou algumas restrições devido a 

uma terceira onda de infecções causada 

pela variante Ômicron Foto: ANGELA 

PONCE / REUTERS 

 

Sacos de lixo empilhados em 

condomínio no distrito de Tower 

Hamlets, leste de Londres. Setores da 

indústria britânica foram atingidos pela 

infecção de funcionários com a 

Ômicron Foto: JUSTIN TALLIS / AFP 

Fila para teste de Covid-19 em um 

centro de testes do governo em Buenos 

Aires, Argentina Foto: ALEJANDRO 

PAGNI / AFP 
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Pessoas esperam em fila para serem 

testadas para Covid-19 na Union 

Station, em Los Angeles, Califórnia 

Foto: MARIO TAMA / AFP 

 

Profissional da saúde prepara dose da 

vacina Covid-19 para ser aplicada em 

Los Angeles, Califórnia, EUA Foto: 

FREDERIC J. BROWN / 

AFP

Placa informa os clientes de que os 

testes de Covid-19 estão esgotados em 

uma farmácia de Miami, Flórida Foto: 

MARCO BELLO / REUTERS 

 

Estudantes entre 15 e 18 anos esperam 

para serem vacinados com uma dose da 

vacina Covaxin contra a Covid-19 

durante uma campanha de vacinação 

em uma escola em Bangalore, na Índia 

Foto: MANJUNATH KIRAN / AFP 

 

Policial pede às pessoas que saiam do 

passeio na unidade da Marinha, 

durante restrições para limitar as 

reuniões públicas em meio à 

disseminação do coronavírus em 

Mumbai Foto: NIHARIKA KULKARNI 

/ REUTERS 
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Motoristas foram fila em sistema drive-

thru para serem testados para Covid-19, 

em meio a um aumento nas infecções 

pela variante Ômicron em Ashdod, 

Israel Foto: AMIR COHEN / REUTERS 

 

Voluntários distribuem testes rápidos 

de Covid-19 fornecidos pelo governo, no 

nordeste de Londres Foto: TOLGA 

AKMEN / AFP 

Funcionária limpa mesa de um café, em 

Hong Kong, após últimos clientes 

saírem. Toque de recolher às 18h foi 

determinado pelo governo para 

combater disseminação da nova 

variante da Covid-19 Foto: MLADEN 

ANTONOV / AFP 

 

Profissionais de saúde verificam 

documentos de pessoas em fila para os 

testes de Covid em um ginásio de 

Manila à medida que crescem os casos 

de infecção na capital do país Foto: AFP 

 

Cliente deixa uma loja no Camden 

Market, em Londres. Empresas e 

consumidores do Reino Unido 

enfrentam novas restrições impostas 

devido à disseminação da variante 

Ômicron Foto: TOLGA AKMEN / AFP 

 

A Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC) diz que, em geral, 

não tem acontecido atrasos 

significativos porque o remanejamento 

é comum nos canteiros de obras, assim 

como o empregado ser polivalente. 
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Neste momento, muitas empresas de 

construção têm, também, invertido o 

cronograma do empreendimento para 

não perder tempo.   

 

Produção menor na indústria  

 
Os afastamentos por conta da Ômicron 

ainda estão reduzindo a produção do 

setor metal mecânico e interrompendo 

linhas de produção na indústria têxtil.  

 

Erica Melo, presidente do Sindicato das 

Indústrias Mecânicas e de Material 

Elétrico do Município do Rio de 

Janeiro(Simme-RJ), pontua que as 

faltas ao trabalho pioram a 

desaceleração que a indústria já vinha 

enfrentando nos últimos meses.  

 

De acordo com ela, funcionários têm 

sido realocados para compensar os 

desfalques, e muitas companhias já 

adotaram protocolos de emergência 

para acompanhar a evolução dos casos 

dentro da equipe. 

— Com menos pessoas trabalhando, as 

empresas sofrem com os atrasos nas 

entregas devido à falta de pessoal — 

afirma.  

 

VAREJO 'FIGITAL': EMPRESAS 
FAZEM DE TUDO PARA O 
CLIENTE COMPRAR ONDE E 
QUANDO QUISER 
 

 

Não é só o olho no olho. Vendedores na 

Arezzo usam um aplicativo que permite 

atendimento personalizado para 

facilitar vendas Foto: Edilson Dantas 

 

Centro de Distribuição das Casas Bahia 

em Duque de Caxias, Imbarié Foto: 

Domingos Peixoto / Agência O Globo 

 

Casa Riachuelo, de móveis e itens de 

decoração, ganhou dois pontos em 

formato 'figital' em São Paulo e usa 

totens em lojas da rede Foto: 

Divulgação 

 

https://oglobo.globo.com/economia/varejo-figital-empresas-fazem-de-tudo-para-cliente-comprar-onde-quando-quiser-25350890
https://oglobo.globo.com/economia/varejo-figital-empresas-fazem-de-tudo-para-cliente-comprar-onde-quando-quiser-25350890
https://oglobo.globo.com/economia/varejo-figital-empresas-fazem-de-tudo-para-cliente-comprar-onde-quando-quiser-25350890
https://oglobo.globo.com/economia/varejo-figital-empresas-fazem-de-tudo-para-cliente-comprar-onde-quando-quiser-25350890
https://oglobo.globo.com/economia/varejo-figital-empresas-fazem-de-tudo-para-cliente-comprar-onde-quando-quiser-25350890
https://oglobo.globo.com/economia/varejo-figital-empresas-fazem-de-tudo-para-cliente-comprar-onde-quando-quiser-25350890
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Centro de distribuição do Magazine 

Luiza em Louveira (SP) Foto: Leandro 

Fonseca / Divulgação 

 

Centro de distribuição do Mercado 

Livre, em São Paulo; aumento nas 

vendas pela internet Foto: Caio Guatelli 

/ Agência O Globo 

 

A marca de roupas masculinas Foxton, 

do Grupo Soma, apostou em uma 

campanha de incentivo como saída para 

impulsionar o engajamento das vendas 

on-line. Pedro Soares (à direita) ganhou 

um iPhone e Luis Neri, um laptop Foto: 

Fabio Rossi 

 

No setor têxtil, 40% infectados 

 
Fábricas de confecções também 

recorrem às contratações temporárias e 

adaptações internas — na medida do 

possível —, segundo o presidente 

da Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil de Confecção (Abit), Fernando 

Pimentel.  

 

— Mesmo quando há um percentual 

pequeno de casos, a empresa pode ter 

uma seção toda prejudicada, e isso cria 

uma barreira para que a produção flua 

normalmente.  

 

Um relatório da associação divulgado 

com exclusividade para o GLOBO, 

mostra que 40% das empresas 

registraram casos de Covid-19 entre os 

funcionários em 30 dias. 

Entre essas, mais da metade opera com 

até 10% a menos da equipe e 30% com 

um afastamento na faixa de 11 a 20% de 

toda sua força de trabalho. A pesquisa 

foi realizada entre os dias 26 de janeiro 

e 1 de fevereiro de 2022, com 356 

empresas do  

 

Impacto nas petroleiras 

 
Entre as grandes empresas com 

escritório no Rio, a Petrobras diminuiu 

o percentual de empregados em atuação 

presencial e adotou o turno de 12 horas 

em unidades de refino e gás natural, o 

que reduziu a rotatividade entre as 

equipes e a necessidade de 

deslocamentos.  
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A empresa vive uma forte onda de 

infecções em plataformas marítimas 

embarcações. Foram mais de mil casos 

desde dezembro. 

 

No entanto, afirma que, no momento, 

houve uma redução de 99,5% no 

número internações de empregados da 

companhia, quando comparado ao 

período mais agudo da pandemia em 

2021.  

 

Já a Shell Brasil informou que afastou 

102 pessoas de suas atividades de 

exploração e produção de petróleo em 

janeiro em virtude do avanço da 

variante Ômicron em dois navios-

plataforma, embarcações de apoio e 

sonda de perfuração afretados. Segundo 

a companhia, não houve impacto 

significativo nas operações 

Contratação e temporários para 
reduzir impacto 

 
As áreas da saúde e de serviços, 

intensivas em mão de obra e marcadas 

por atividades presenciais, são outras 

bastante comprometidas pelas licenças 

médicas. 

 

No Hospital Unimed-Rio, somente em 

janeiro, 382 colaboradores precisaram 

faltar ao trabalho devido à Covid-

19. Para mitigar o impacto na rotina, a 

empresa contratou temporários e 

trouxe auxílio de uma empresa 

terceirizada.   

 

Pronto atendimento da Unimed em 

Copacabana Foto: Custódio Coimbra / 

Agência O Globo 

 

— Isso com certeza tem afetado a 

dinâmica da instituição, desde 

preocupações com os nossos 

colaboradores afastados, até o trabalho 

para a complementação das escalas — 

afirma Gisele Pontes, coordenadora de 

gente e gestão da Unimed-Rio 

Empreendimentos Médicos e 

Hospitalares.  

O comércio, que depende muito do 

contato presencial, é outra área 

duramente castigada com o 

recrudescimento da pandemia. Com 

isso, fora o reforço na folha de 

pagamento com extras, o prejuízo pode 

vir das demandas não atendidas porque 

falta braço. 

 

Os supermercados Prezunic, por 

exemplo, além de realizar contratações 

temporárias e remanejar os 

profissionais, teve que suspender 

temporariamente a entrega expressa do 

delivery como consequência do 

aumento de casos de Covid que atingiu 

a equipe.  

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-registra-mais-de-mil-casos-de-covid-19-desde-dezembro-aponta-federacao-de-trabalhadores-25363427
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-registra-mais-de-mil-casos-de-covid-19-desde-dezembro-aponta-federacao-de-trabalhadores-25363427
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Na empresa, por ora, estão funcionando 

as compras com entrega agendada, 

segundo eles, “visando manter a 

segurança de suas operações, saúde dos 

colaboradores e a qualidade do 

atendimento aos clientes”. 

 

Supermercados Prezunic teve que 

suspender temporariamente a entrega 

expressa do delivery Foto: Divulgação 

 

Nos bares e restaurantes, equipe 
mais exposta  

 
Assim como o comércio, no setor de 

bares e restaurantes a equipe fica muito 

exposta à circulação de pessoas. O 

resultado, conforme um levantamento 

da Abrasel, é que entre 15 de dezembro 

e 15 de janeiro, 76% das empresas 

tiveram baixa, em média, de um quarto 

de seus funcionários.  

 

Segundo Paulo Solmucci, presidente da 

associação que representa o grupo, as 

ausências diminuíram nas últimas 

semanas, no entanto, empresários 

sentem impacto no bolso agora. 

— Nós tivemos custo adicional de, em 

média, 10% por conta de afastamento e 

extra. 

 

Leandro Cantini Lopes, dono do 

CariôSushi, no Grajaú, zona Norte do 

Rio, mudou o esquema de escala dos 

seus empregados de maneira que eles 

não se encontrem nas trocas de turnos. 

 

Também, adiantou na pandemia a 

compra que planejava de máquinas que 

automatizam a produção de algumas 

peças, diminuindo o contato manual 

com o alimento e entre a equipe. O 

investimento foi de R$ 200 mil.  

 

— Vivemos um período de 10 dias que, 

por pouco, a operação não teve que ser 

fechada. Mas conseguimos repor a 

equipe com mão de obra temporária — 

conta Cantini.   

Juliana Velloso, fundadora da 

Iogar, que presta serviços de 

consultoria a restaurantes, e 

especialista em gestão operacional, 

orienta que cada estabelecimento 

mantenha uma lista de colaboradores 

extras que possam trabalhar por diária. 

 

— Caso a equipe esteja bastante afetada, 

a melhor orientação é trabalhar com o 

cardápio reduzido e facilitar ao máximo 

a execução da operação com poucos 

funcionários — complementa. 
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https://oglobo.globo.com/economia/fal

ta-de-profissionais-afastados-por-

causa-da-omicron-custa-caro-as-

empresas-atrasa-entregas-25398820 

 
 

Retorne ao índice  
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Economia 

A pedido do governo, projeto 
do Senado vai prever redução 
de impostos sobre diesel e gás 
de cozinha 
 
Texto relatado por Jean Paul Prates 
(PT-RN) deve ser votado na próxima 
semana 
 
Manoel Ventura 
17/02/2022 - 16:57 / Atualizado em 
18/02/2022 - 07:24 
 

Bomba de combustíveis em postodo 

Rio. Governo quer reduzir imposto 

sobre o diesel Foto: Hermes de Paula / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O senador Jean Paul 

Prates (PT-RN) disse ao GLOBO que irá 

incluir em um dos projetos que relata a 

permissão para o governo reduzir os 

impostos federais sobre o diesel e o gás 

de cozinha sem necessidade de 

compensação fiscal. 

 

O texto deve ser votado na próxima 

semana no Senado ou depois do 

Carnaval. Se for aprovado, ainda terá 

que passar pela Câmara. 

 

Prates relata no Senado dois projetos 

que tratam dos preços dos 

combustíveis. A redução dos impostos 

federais será incluída em um desses 

textos, que também muda o ICMS sobre 

os produtos. 

 

A redução dos impostos será autorizada 

por meio de uma emenda apresentada 

pela senadora Soraya Thronicke (PSL-

MS), aliada ao governo federal. 

Relator dos projetos dos combustíveis 

Foto: Roque de Sá / Roque de 

Sá/Agência Senado 

 

— Eu vou colocar a possibilidade de 

reduzir os impostos no projeto. Mas é 

uma autorização, porque não cabe ao 

Legislativo mandar o Executivo reduzir 

— disse o senador, acrescentando que 

irá apresentar o seu projeto nesta sexta-

feira. 

 

Governo quer eliminar R$ 0,33 

em tributos sobre litro do diesel 

 

Hoje, o PIS/Cofins representa R$ 0,33 

sobre o litro do óleo diesel. A ideia do 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/entenda-os-dois-projetos-que-tentam-reduzir-preco-da-gasolina-podem-ser-votados-hoje-no-senado-25396193
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governo é zerar esse tributo, inclusive 

sobre o biodiesel, sem compensação. A 

necessidade de compensar a redução de 

impostos (por aumento de outra receita 

ou corte de gastos) é exigida pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 

A redução desses impostos teria um 

impacto de R$ 18 bilhões. A equipe 

econômica tenta evitar uma ampla 

desoneração de tributos federais sobre 

todos os combustíveis e sobre a energia 

elétrica. Por isso, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, defende a 

aprovação desse projeto. 

 

Divergência quanto às mudanças 

no ICMS 

 

O presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), adiou a votação da 

proposta, que estava prevista para 

quarta-feira. 

 

O projeto também muda a cobrança do 

ICMS. O imposto estadual passaria a 

ser cobrado com um valor fixo sobre o 

litro do combustível, e não mais um 

percentual sobre o preço. 

 

A divergência, porém, é que Prates 

define no projeto que essa mudança não 

é obrigatória, enquanto o governo 

defende que os estados sejam obrigados 

a mudar a cobrança. Os estados são 

contra a mudança. 

— A gente resolveu fazer uma revisão 

em todos os pontos, mas ainda assim 

preservando a autonomia dos estados e 

retirando o risco de judicialização. Essa 

é a versão do relatório que vou divulgar 

— disse o senador. 

 

Prates: Governo federal e estados 

são 'sócios' da alta do petróleo 

 

Prates reconhece que os estados 

perderão arrecadação e afirma que eles, 

assim como o governo federal, são 

“sócios” da alta dos preços. 

 

— A gente dá um comando aos 

governadores para que eles consigam 

dar a sua parcela de contribuição com a 

fixação do ICMS como um valor em 

reais. Eles estão sim abrindo mão de 

receita, mas isso vai ser muito 

importante — afirmou. 

 

Prates relata outro projeto, que cria 

uma “conta” para amortecer o preço dos 

combustíveis em momentos de crise no 

mercado internacional. O Ministério da 

Economia é contra a criação de fundos e 

contas de compensação, por entender 

que esse tipo de medida é inócua e tem 

um custo elevado. 

 

O projeto, que também pode ser votado 

na semana que vem, cria uma conta 

para subsidiar o preço dos combustíveis 

formada com recursos de dividendos da 

Petrobras e outras receitas da União 
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advindas do petróleo, como royalties e 

venda de óleo e gás. 

 

— É uma conta colocada no âmbito do 

governo. O objetivo é o mesmo: 

estabilizar o preço. Quando tiver épocas 

de crise absoluta, aí tem um mecanismo 

de para arrefecer o impacto disso. 

Vamos deixar o PPI (política de preços 

da Petrobras, chamada de preço de 

paridade internacional) como está hoje, 

mas criando um processo de 

compensação. Essa conta vai exigir um 

depósito inicial, que virá das receitas 

extraordinárias obtidas pela própria 

alta do preço. Isso resolve uma parte do 

problema — disse Prates. 

 

O redução dos preços dos combustíveis 

é uma das prioridades do Congresso e 

do governo. Ontem, o residente da 

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afastou a 

votação das propostas de emenda à 

Constituição (PECs) que promovem 

uma ampla redução de impostos sobre 

todos os combustíveis, indicando que só 

devem avançar no Congresso projetos 

que desonerem o óleo diesel e o gás de 

cozinha. 

 

São duas PECs: uma na Câmara com 

impacto anual de R$ 54 bilhões, e outra 

do Senado, cuja fatura é de R$ 100 

bilhões. Ambas são rejeitadas pela 

equipe econômica. 

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

acroeconomia/a-pedido-do-governo-

projeto-do-senado-vai-prever-reducao-

de-impostos-sobre-diesel-gas-de-

cozinha-25399124 
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Economia 

Leilões de saneamento 
chegam aos pequenos 
municípios e podem 
movimentar R$ 22 bi em 
investimentos 
 
Depois dos megaleilões em grandes 
cidades, a expectativa é de que 23 
licitações sejam feitas no Brasil em 
cidades menores; só neste ano, a 
previsão é de que o investimento em 
saneamento deve crescer 18% 
 
Renée Pereira, O Estado de S.Paulo 
18 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 

Depois dos megaleilões de 2021, como o 

da Cedae, no Rio de Janeiro, as 

concessões e as Parcerias Público-

Privadas (PPPs) em municípios 

menores devem movimentar o setor de 

saneamento nos próximos meses, 

sobretudo por causa das eleições 

estaduais. Entre 2022 e 2023, a 

expectativa é de que 23 licitações sejam 

feitas no País, sendo 12 delas em 

cidades com população inferior a 50 mil 

habitantes, segundo a Associação 

Brasileira das Concessionárias 

Privadas de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto (Abcon). 

O volume de investimentos, somando 

pequenas e grandes concessões, está 

estimado em mais de R$ 22 bilhões 

durante os 30 ou 35 anos de contrato. 

No ano passado, esse número alcançou 

R$ 45 bilhões com as licitações de 

Cedae, Alagoas, Amapá e Xique-

Xique (BA). Só a concessionária do 

Rio terá de investir R$ 31 bilhões em 35 

anos. 
 

Leilão da Cedae movimentou o setor no 
ano passado e abriu espaço para novas 
licitações. Foto: Wilton Júnior/Estadão 
- 28/4/2021 

Para especialistas, o importante neste 

momento é garantir um cronograma 

ativo de licitações e manter a curva 

crescente de recursos no setor. No ano 

passado, o investimento anual avançou 

15% em termos reais, de R$ 14,9 bilhões 

para R$ 17,14 bilhões. Neste ano, a 

projeção é de um aumento de 18%, 

segundo dados da consultoria Inter.B. 

Para universalizar os serviços de água e 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cedae-companhia-estadual-de-aguas-e-esgotos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-de-janeiro%20estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ppp-parceria-publico-privada
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ppp-parceria-publico-privada
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alagoas-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Amap%C3%A1
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Xique-Xique%20(BA)
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Xique-Xique%20(BA)
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esgoto até 2033, conforme prevê o novo 

marco regulatório, serão necessários 

cerca de R$ 700 bilhões - ou R$ 63 

bilhões por ano. 

 

O diretor executivo da Abcon, 

Percy Soares Neto, destaca que o 

setor terá uma nova fase neste ano. Por 

causa das eleições, alguns governos vão 

preferir aguardar para fazer as 

licitações maiores. “Tivemos primeiro a 

euforia da aprovação da lei (2020), 

depois os leilões bilionários e, agora, 

temos um novo perfil, que são as 

licitações municipais.”  

 
Novas licitações devem atrair 
companhias 'novatas' 

Um efeito das concessões de municípios 

pequenos deve ser a entrada de 

empresas de menor porte ou que ainda 

não estão atuando na operação do setor. 

O movimento foi percebido nas 

primeiras três licitações do ano.  

São Simão, em Goiás, foi arrematada 

por uma empresa 

chamada Orbis; Orlândia, no interior 

de São Paulo, atraiu 14 investidores (a 

maioria sem concessões no setor) e foi 

vencida pelo consórcio liderado 

pela Engibras Engenharia; Crato, 

no Ceará, foi a exceção e ficou com a 

gigante Aegea. 

 

Nos próximos meses, os investidores 

vão ficar atentos às concessões 

de Goianira (GO), São Miguel do 

Guaporé (RO), Anapu (PA), Santa 

Cruz das Palmeiras (SP) e Rosário 

Oeste (MT). Segundo a Associação 

Brasileira das Concessionárias 

Privadas de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto (Abcon), essas são as 

licitações em estágio mais avançado e 

que devem ir a leilão nos próximos 

meses. 

 

Os investimentos somam R$ 400 

milhões durante o contrato de 

concessão e vão atender quase 200 mil 

pessoas.  

 

“Os leilões vão mostrar qual a 

atratividade essas concessões têm para 

as empresas, se serão lucrativas e se os 

projetos estão sendo bem feitos”, diz 

o advogado Rafael Feldmann, 

sócio da área Ambiental e 

Infraestrutura do escritório 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-simao-go
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Goi%C3%A1s
https://tudo-sobre.estadao.com.br/orlandia-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/S%C3%A3o%20Paulo%20estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Crato
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ceara-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Aegea
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Goianira%20(GO)
https://tudo-sobre.estadao.com.br/S%C3%A3o%20Miguel%20do%20Guapor%C3%A9%20(RO)
https://tudo-sobre.estadao.com.br/S%C3%A3o%20Miguel%20do%20Guapor%C3%A9%20(RO)
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Anapu%20(PA)
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Santa%20Cruz%20das%20Palmeiras%20(SP)
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Santa%20Cruz%20das%20Palmeiras%20(SP)
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Ros%C3%A1rio%20Oeste%20(MT)
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Ros%C3%A1rio%20Oeste%20(MT)
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Cascione Pulino Boulos 

Advogados. Muitos municípios 

fizeram parceria com a Caixa para 

modelagem das concessões. 
 

Os projetos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), que incluem as 

maiores licitações, estão em andamento 

também. Na carteira do banco, está a 

privatização da Corsan (RS), que será 

feita por meio de oferta pública de 

ações.  

 

Inicialmente estava prevista para o 

primeiro trimestre deste ano, mas por 

causa da piora do mercado e das 

eleições, há incertezas em relação ao 

processo. Nesse caso, o investimento 

previsto é de R$ 11 bilhões.  

“Essas licitações devem ficar para 

depois por causa das eleições de 

governadores”, diz o presidente da 

Inter.B, Claudio Frischtak. A 

carteira inclui ainda Porto 

Alegre, Ceará, Paraíba, Sergipe e R

ondônia.  

Hoje 100 milhões de brasileiros não 

têm acesso à coleta de esgoto e 35 

milhões não são abastecidos com água 

potável – números que refletem a falta 

de prioridade que o setor teve nos 

últimos anos e explicam a proliferação 

de epidemias, como dengue e zika, além 

de doenças gastrointestinais no País. 

Esses indicadores colocam o País em 

posição pior 

que Iraque, Jordânia e Marrocos. 
 

“Temos metas ambiciosas e todo avanço 

é positivo. Mas é difícil reverter de 

imediato o déficit do setor, ainda vamos 

demorar para ver o efeito”, diz 

a presidente do Instituto Trata 

Brasil, Luana Siewert Pretto. 
 

O marco regulatório, aprovado em 

2020, promete dar um novo rumo ao 

setor com investimentos pesados. De 

patinho feio, o segmento se tornou um 

dos mais cobiçados entre os 

investidores. 

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

ias/negocios,leiloes-de-saneamento-

chegam-aos-pequenos-municipios-e-

podem-movimentar-r-22-bi-em-

investimentos,70003982813 
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Economia 

Pix tira R$ 1,5 bilhão em 
receitas de grandes bancos do 
País em 2021 
 
Principais instituições financeiras 
estudam como usar a ferramenta para 
criar novos negócios; apesar do 
impacto, receitas com serviços 
atingiram R$ 122 bilhões 
 

Matheus Piovesana e Altamiro 

Silva Júnior, O Estado de 

S.Paulo 

18 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 
O Pix retirou no ano passado R$ 1,5 

bilhão em receitas dos maiores bancos 

listados na B3 – Banco do 

Brasil, Itaú 

Unibanco, Bradesco e Santander.  

Mesmo com este impacto, as receitas 

com serviços dos quatro cresceram e 

atingiram R$ 122 bilhões. Em janeiro 

deste ano, segundo o BC, foram 

realizadas 1,3 bilhão de transações via 

Pix. É mais de seis vezes o total do 

mesmo mês de 2021. 

 

Antes da ferramenta do Banco 

Central, as opções de transferência 

mais abrangentes eram o TED, em que 

o valor cai na conta do favorecido no 

mesmo dia, e o DOC, em que o crédito 

ocorre no dia seguinte. As duas 

transferências são pagas, mas, em geral, 

os pacotes (pagos) de serviço de conta 

corrente dos bancos incluem algumas 

transferências gratuitas por mês. 

Em janeiro deste ano, segundo o BC, 

foram realizadas 1,3 bilhão de 

transações via Pix. Foto: Leo 

Souza/Estadão - 16/11/2020 

 

De acordo com executivos do setor, é 

sobre TED e DOC que o Pix mais tem 

avançado. Para pessoas físicas, as 

transferências são gratuitas, e elas 

respondem por 72% do total. Para 

evitar uma erosão da base de receitas, 

os bancos precisam mudar a forma 

como rentabilizam cada cliente. O 

movimento é o mesmo que as 

instituições têm de fazer diante da 

concorrência com as fintechs. 

 

O Banco do Brasil foi o mais afetado 

pelo Pix e viu suas receitas com conta 

corrente caírem 17% em 2021. O banco 

responde por quase 30% do volume 

movimentado através da ferramenta.  

 

O presidente do BB, Fausto 

Ribeiro, diz que é natural que a curto 

prazo a conta corrente gere menos 

tarifas. “Estamos buscando suprir essa 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/Pix
https://tudo-sobre.estadao.com.br/b3-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-bovespa-bmf
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Banco%20do%20Brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Banco%20do%20Brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Ita%C3%BA%20Unibanco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Ita%C3%BA%20Unibanco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Bradesco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Santander
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
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perda com outros serviços, com uma 

assessoria financeira mais forte.”  

 

O Bradesco também tem buscado novas 

linhas de negócio. “O trabalho é criar 

novas linhas de receita para 

compensar”, disse Octavio de Lazari 

Jr, presidente do banco. Parte da 

estratégia passa pelas marcas digitais 

do banco. Juntas, Next e Bitz tinham 

mais de 14 milhões de clientes em 

dezembro. “86% das pessoas que estão 

nos ativos digitais não tinham conta no 

banco”, disse Lazari. 

 

O Santander demonstrou pessimismo. 

Para o presidente do conselho do 

banco, Sergio Rial, a opção é reduzir 

custos. “Não tem (como compensar a 

queda de receita). Vai ter de otimizar”, 

disse ele, durante coletiva. 

 

Os bancos, porém, também veem 

vantagens no Pix. Com as novas fases 

da ferramenta, o setor busca um ponto 

de entrada na onda. O Itaú, por 

exemplo, que viu a receita com conta 

corrente cair 1,8% no ano passado, 

desenvolve, dentro do arcabouço 

regulatório do BC, um mecanismo para 

conceder crédito via Pix. “Ainda está em 

fase embrionária, é uma evolução do 

Pix para o Pix crédito”, disse 

o presidente do banco, Milton 

Maluhy. “O Pix veio para ficar. Não 

brigamos com o que é bom para o 

cliente.” 

 

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

ias/negocios,pix-tira-r-1-5-bilhaoem-

receitas-de-grandes-bancos-do-pais-

em-2021,70003982878 
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Mercado 

Cielo acerta venda de fatia na 
Merchant e-Solutions por US$ 
290 milhões 

A empresa de meios de pagamentos 
Cielo disse nesta sexta-feira (18) que 
assinou contrato para a venda de sua 
participação na empresa norte-
americana Merchant e-Solutions para 
uma unidade da Integrum Holdings por 
até US$ 290 milhões (R$ 1,4 bi). 

A transação faz parte da estratégia da 
Cielo em focar em seu negócio principal 
no Brasil, segundo fato relevante. A 
Cielo disse que a Sam I Acquisition 
Corp, subsidiária da Integrum, pagará 
US$ 140 milhões (R$ 721,9 milhões) no 
fechamento do negócio e até US$ 150 
milhões (R$ 773,3 milhões) como parte 
de uma parcela variável sujeita a certas 
condições. 

(Reuters) 

 

Divulgação Cielo 

 

 

Prédio da Cielo 

 

https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado

/2022/02/01/6099-bolsas-dolar-e-

empresas-acompanhe-ao-vivo-o-

mercado.shtml#post413044 
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Mercado 

Relator mantém imposto 
polêmico sobre exportação de 
petróleo 
 
Decisão pode dificultar acordo para 
votação, pois contraria pedido de 
algumas das principais bancadas 
 
17.fev.2022 às 20h51 
 
Idiana TomazelliRenato 
Machado 
BRASÍLIA 

 
O relator de dois projetos sobre o tema 

dos combustíveis no Senado, Jean Paul 

Prates (PT-RN), decidiu insistir na 

criação de um imposto sobre 

exportação de petróleo como uma das 

fontes de financiamento para subsidiar 

parte do preço em momentos de alta. 

O novo parecer de um dos projetos foi 

apresentado na tarde desta quinta-feira 

(17). O projeto de lei cria uma conta de 

estabilização para conter oscilações nos 

preços dos combustíveis. 

 

 
Visão aérea de uma plataforma da 

Petrobras na Bacia de Campos, a P-52 -

 Bruno Domingos/Reuters 

 

Outra iniciativa busca alterar a forma 

de cobrança do ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) 

sobre combustíveis, e, com as 

mudanças mais recentes, pode 

também ampliar o alcance do Auxílio 

Gás, subsídio para famílias de baixa 

renda comprarem o botijão. 

 

A manutenção do imposto sobre 

exportação pode dificultar um acordo 

para a votação da matéria na próxima 

semana, como está previsto atualmente. 

Sua exclusão era solicitação de algumas 

das principais bancadas no Senado, 

como PL, PSD, MDB e Cidadania. 

 

Foram apresentadas emendas para a 

retirada do tributo dos líderes do PL, 

Carlos Portinho (RJ), do MDB, Eduardo 

Braga (AM), e do PSD, Nelsinho Trad 

(MS). Todas foram recusadas pelo 

relator, que decidiu manter o imposto. 

Entenda as propostas para 

reduzir os preços dos 

combustíveis 

 

 
 

Para tentar driblar a alta dos 

combustíveis, o governo Jair Bolsonaro 

(PL) começou a preparar uma PEC 

(proposta de emenda à Constituição) 

pa Lucio Tavora/XinhuaMAIS  

 

A equipe econômica também é contra a 

criação do novo tributo, por considerar 

que ele atrapalha investimentos já 

feitos, em realização ou futuros, por 

diminuir sua rentabilidade. 

 

De acordo com o texto, a alíquota do 

imposto seria variável conforme a 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/relator-de-projeto-sobre-combustiveis-no-senado-propoe-dobrar-alcance-do-auxilio-gas.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724144888971971-entenda-as-pecs-dos-combustiveis
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724144888971971-entenda-as-pecs-dos-combustiveis
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724144888971971-entenda-as-pecs-dos-combustiveis
http://www.folha.com.br/
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cotação do barril de petróleo no 

mercado internacional. Até US$ 45 por 

barril de petróleo bruto, haveria isenção 

do imposto. 

 

Acima desse valor, a alíquota seria de 

ao menos 2,5%, podendo chegar a até 

20% caso a cotação ultrapasse US$ 100 

—cenário bastante próximo do 

momento atual. 

 

Em uma das poucas modificações, o 

senador petista apenas dispensou do 

pagamento do imposto os campos de 

petróleo e gás com "economicidade 

marginal", isto é, que são pouco 

rentáveis. 

 

O imposto sobre exportações de 

petróleo seria uma das fontes de 

financiamento do subsídio aos 

combustíveis. Cada um teria uma conta 

separada —diesel, gasolina, gás, etanol. 

As contas também poderiam ser 

abastecidas com recursos de dividendos 

da Petrobras e royalties arrecadados 

pela União. 

 

A manutenção do tributo pode 

dificultar ainda mais um acordo para a 

votação da proposta na próxima 

semana. Parlamentares argumentam 

que impostos acabam sempre 

repassados para o consumidor final. A 

avaliação é que, mesmo sendo um 

tributo sobre exportação, vai acabar 

afetando o Brasil, uma vez que o país 

exporta petróleo cru e importa o 

combustível refinado. 

 

Em outro ponto que pode dificultar as 

negociações, Prates aceitou uma 

emenda que retirou da fonte de 

recursos para a conta de estabilização 

o lucro cambial do Banco Central. 

A proposta alvo do parecer desta 

quinta-feira (17) não é a única que 

desagradou a integrantes do governo e 

do Congresso. O segundo projeto prevê 

mudança nas regras do ICMS sobre 

combustíveis. 

O parecer de Prates, apresentado na 

quarta (16), modificou 

consideravelmente a versão aprovada 

na Câmara. A ideia do senador é ter 

uma alíquota única de ICMS sobre 

combustíveis, com possibilidade de 

cobrança fixa por litro (hoje é um 

porcentual sobre o preço), mas com 

adoção opcional pelos estados. 

 

As alterações provocaram grande 

reação por parte do presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que 

apoiava a versão anterior, que obrigava 

os governadores a adotarem a cobrança 

fixa por litro e estipulava um teto para a 

nova alíquota. 

 

Ambos os projetos estavam previstos 

para serem votados na quarta-feira (16), 

mas foram excluídos da pauta após uma 

reunião entre Jean Paul Prates, Lira e o 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG). A princípio, a nova previsão 

é que eles sejam votados na terça-feira 

(22). Um novo parecer desta segunda 

proposta, sobre o ICMS, deve ser 

divulgado na próxima semana. 

 
ENTENDA AS PROPOSTAS PARA 

REDUZIR PREÇOS DE 

COMBUSTÍVEIS 

 

Na Câmara 

PEC ainda sem número (não reuniu 

assinaturas suficientes) 

• Autor: Deputado Christino 

Áureo (PP-RJ), que apresentou 

texto formulado pela Casa Civil 

https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/01/6099-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/01/6099-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/banco-central-lucra-r-859-bi-em-2021-e-repassara-r-717-bi-ao-tesouro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/pacheco-adia-votacao-de-projetos-sobre-combustiveis-por-falta-de-consenso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/pacheco-adia-votacao-de-projetos-sobre-combustiveis-por-falta-de-consenso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/pacheco-adia-votacao-de-projetos-sobre-combustiveis-por-falta-de-consenso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/pacheco-adia-votacao-de-projetos-sobre-combustiveis-por-falta-de-consenso.shtml
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• O que prevê: União, estados e 

municípios poderão, em 2022 e 

2023, reduzir ou zerar tributos 

sobre combustíveis e gás sem 

compensação; também poderão 

ser reduzidos tributos de caráter 

extrafiscal (como IPI, IOF e 

Cide) em 2022 e 2023, não 

somente sobre combustíveis e 

gás 

• Impacto: R$ 54 bi, segundo 

cálculos do governo 

 

No Senado 

PEC 1/2022 

• Autor: Senador Carlos Fávaro 

(PSD-MT), com apoio do 

presidente da Casa, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG) 

• O que prevê: permite, em 2022 e 

2023, reduzir tributos de União, 

estados e municípios sobre os 

preços de diesel, biodiesel, gás e 

energia elétrica, sem 

compensação pela perda de 

receitas; permite a redução de 

outros tributos de caráter 

extrafiscal (como IPI, IOF e 

Cide); autoriza a União a criar, 

em 2022 e 2023, um auxílio-

diesel de até R$ 1,2 mil por mês 

a caminhoneiros autônomos; 

também permite a ampliação do 

Auxílio Gás, em número de 

famílias e em valor subsidiado 

(50% para 100% do valor do 

botijão); autoriza repasse de até 

R$ 5 bilhões a prefeituras para 

subsidiar a gratuidade de idosos 

e evitar aumento significativo de 

tarifas 

• Impacto: Mais de R$ 100 bi, 

segundo cálculos do governo 

 

 

 

PLP 11/2020 

• Relator: senador Jean Paul 

Prates (PT) 

• O que prevê: permite cobrança 

fixa de ICMS por litro de 

combustível (hoje, a cobrança é 

um porcentual sobre o preço); 

senador incluiu ampliação do 

Auxílio Gás, para 11 milhões de 

famílias; governo quer incluir 

nesse projeto a desoneração do 

diesel 

PL 1472/2021 

• Relator: senador Jean Paul 

Prates 

• O que prevê: criação de uma 

espécie de fundo para ser usado 

na estabilização dos preços de 

combustíveis; recursos viriam 

de um imposto sobre a 

exportação de petróleo e 

derivados 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/relator-mantem-imposto-

polemico-sobre-exportacao-de-

petroleo.shtml 

 

Retorne ao índice  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/relator-mantem-imposto-polemico-sobre-exportacao-de-petroleo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/relator-mantem-imposto-polemico-sobre-exportacao-de-petroleo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/relator-mantem-imposto-polemico-sobre-exportacao-de-petroleo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/relator-mantem-imposto-polemico-sobre-exportacao-de-petroleo.shtml


37 

 

 

MP não tem exclusividade 
para propor ações de 
improbidade, diz Alexandre 
 

18 de fevereiro de 2022, 9h53 

Por Severino Goes 

A exclusividade dada ao Ministério 
Público para acionar na Justiça quem 
cometeu ato de improbidade 
administrativa foi derrubada por meio 
de liminar concedida pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal, em decisão tomada 
nesta quinta-feira (17/2). O caso será 
examinado pelo Plenário da Corte, em 
data ainda não marcada. 

Alexandre derrubou dispositivo da 
LIA.Fellipe Sampaio /SCO/STF 

O ministro atendeu a pedidos 
apresentados pela Associação Nacional 
dos Procuradores dos Estados e do 
Distrito Federal (Anape) e pela 
Associação Nacional dos Advogados 
Públicos Federais (Anafe). Com a 
decisão, volta a valer a previsão de que 
instituições e entidades da 
administração pública (União, governos 
estaduais e municipais) alvos de 
irregularidades possam propor ações. 

As mudanças na legislação, com a nova 
regra, são resultado de modificações na 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
14.230/21), aprovada no ano passado 
pelo Congresso. Anteriormente, a 
Advocacia-Geral da União e 

procuradorias estaduais e municipais 
podiam apresentar este tipo de ação. 

De acordo com o ministro, não é 
constitucional a previsão de que só o 
Ministério Público, de forma exclusiva, 
possa propor esse tipo de ação. Segundo 
ele, impedir que outras instâncias da 
administração pública proponham 
ações de improbidade significa 
conceder "uma espécie de monopólio 
absoluto do combate à corrupção ao 
Ministério Público, não autorizado, 
entretanto, pela Constituição Federal". 

"O Supremo restabelece a possibilidade 
da vítima de tentar recuperar o recurso 
público desviado pela corrupção. 
Manter a legitimidade ativa da 
advocacia pública é uma forma de 
garantir a defesa efetiva da probidade 
administrativa. Os advogados públicos 
existem para defender os interesses do 
Estado e, consequentemente, o 
interesse de todos", disse Vicente 
Braga, presidente da Anape. 

Segundo ele, é fundamental que a 
advocacia pública esteja sempre atenta 
para conter um ato culposo ou um erro 
grosseiro que prejudique as contas 
públicas e impeça o investimento em 
políticas públicas voltadas ao bem da 
população. E, caso isso ocorra, precisa 
ter recursos jurídicos para evitar danos 
maiores. 

O Diretor Jurídico da Anafe, Eduardo 
Raffa Valente, diz que a entidade 
espera que a liminar seja mantida no 
Plenário do Supremo, "diante dos 
precedentes da Suprema Corte, em 
defesa da ampliação dos mecanismos de 
proteção à moralidade administrativa, e 
que o julgamento definitivo ocorra 
rapidamente, já que o ministro 
Alexandre de Moraes atribuiu o rito 
sumário à tramitação da ADI, previsto 
no art. 12 da Lei 9.868/1999". 

Clique aqui para ler a decisão 
 

ADI7.042 
ADI 7.043 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-18/alexandre-veta-exclusividade-mp-propor-acao-improbidade#author
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.230-de-25-de-outubro-de-2021-354623102
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.230-de-25-de-outubro-de-2021-354623102
https://www.conjur.com.br/dl/alexandre-improbidade.pdf
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https://www.conjur.com.br/2022-fev-

18/alexandre-veta-exclusividade-mp-

propor-acao-improbidade 

 

Retorne ao índice  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-18/alexandre-veta-exclusividade-mp-propor-acao-improbidade
https://www.conjur.com.br/2022-fev-18/alexandre-veta-exclusividade-mp-propor-acao-improbidade
https://www.conjur.com.br/2022-fev-18/alexandre-veta-exclusividade-mp-propor-acao-improbidade
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Ao conceder Habeas Corpus, 
Gilmar chama TJ-SP de 
"anarquista institucional" 
 

17 de fevereiro de 2022, 14h32 

Ao conceder um Habeas Corpus para 
restabelecer o percentual de 40% para 
progressão de regime de um 
condenado, o ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal,  afirmou 
que o Tribunal de Justiça de São Paulo 
se comporta, em alguns casos, como 
"anarquista institucional". 

Felipe Sampaio/STFAo conceder Habeas 
Corpus, Gilmar Mendes chama TJ-SP 
de "anarquista institucional" 

O caso envolve um homem condenado 
pela Justiça de São Paulo, que havia 
conseguido, em primeiro grau, a 
progressão de regime mediante o 
cumprimento de 40% da pena. Porém, 
o TJ-SP reformou a decisão e fixou o 
percentual de 60% para a concessão do 
benefício. 

A defesa, representada 
pelo advogado Maurício Camargo, 
impetrou HC sob o argumento de que a 
decisão do TJ-SP estaria em 
desconformidade com o entendimento 
firmado pela Suprema Corte no 
julgamento do ARE 1.327.963 (Tema 
1.169). 

"A decisão é um insulto a essa r. 
Suprema Corte, vez que a matéria 
versada nos autos já está consolidada 
através do julgamento pelo Plenário 
Virtual no ARE 1.327.963 (Tema 1.169), 
de relatoria do min. Gilmar Mendes, 
ocasião em que o Tribunal Pleno 
reconheceu que deve incidir o lapso 
temporal de 40% para progressão 
prisional dos condenados por crime 
hediondo ou equiparado sem resultado 
morte e reincidente não específico", 
alegou a defesa. 

Ao conceder a ordem, o ministro 
reconheceu que a decisão do tribunal 
paulista "afrontou diretamente" o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
que, em sede de repercussão geral, 
entendeu que "a alteração promovida 
pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da 
LEP não autoriza a incidência do 
percentual de 60% (inciso VII) aos 
condenados reincidentes não 
específicos para o fim de progressão". 

Na decisão, o ministro também criticou 
o TJ-SP e disse que a Corte paulista 
costuma ignorar decisões do STF: 
"Aliás, não é a primeira vez que o 
Tribunal de Justiça de São Paulo se 
comporta como um anarquista 
institucional e ignora as decisões da 
Suprema Corte". 

Com isso, Gilmar determinou o 
restabelecimento da decisão proferida 
pelo Juízo de Execução Penal, isto é, o 
lapso temporal de 40% para a 
progressão de regime do paciente. 
Questionado pela ConJur, o TJ-SP 
informou que não comenta decisões 
judiciais.  

Clique aqui para ler a decisão 
HC 211.607 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

17/conceder-hc-gilmar-chama-tj-sp-

anarquista-institucional 

 

Retorne ao índice  

https://www.conjur.com.br/dl/anarquista-institucional1.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-fev-17/conceder-hc-gilmar-chama-tj-sp-anarquista-institucional
https://www.conjur.com.br/2022-fev-17/conceder-hc-gilmar-chama-tj-sp-anarquista-institucional
https://www.conjur.com.br/2022-fev-17/conceder-hc-gilmar-chama-tj-sp-anarquista-institucional
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Usucapião de imóvel 
inalienável vale mesmo antes 
de mudança na lei 
 
18 de fevereiro de 2022, 8h41 

A 3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça manteve acórdão do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR) que 
reconheceu a ocorrência de usucapião 
em imóvel de espólio gravado com 
cláusula de inalienabilidade em relação 
a um dos herdeiros. A usucapião foi 
reconhecida pelo TJ-PR com base 
no artigo 214, parágrafo 5º, da Lei de 
Registros Públicos. 

Embora o dispositivo tenha entrado em 
vigor em 2004, e o usucapiente tenha 
iniciado o exercício manso e pacífico da 
posse ainda em 1995, o colegiado 
considerou que, mesmo antes da 
atualização da Lei de Registros 
Públicos, o STJ já admitia a aquisição 
por usucapião de imóvel nessas 
circunstâncias. 

Na origem do processo, um casal, ao 
falecer, deixou testamento em que 
gravou com cláusula de inalienabilidade 
a parte da herança que caberia a um de 
seus filhos — pai dos autores da ação 
judicial que gerou o recurso ao STJ. 

Imóvel alienado 
Durante o inventário, um imóvel do 
espólio foi vendido a uma empresa 
agropecuária, razão pela qual os autores 
da ação pediram a declaração de 
nulidade da escritura, invocando a 
cláusula de inalienabilidade. 

Em primeiro grau, o pedido foi julgado 
improcedente, sob o fundamento de 
que o gravame poderia ser sub-rogado 
em outros bens do espólio, sem prejuízo 
para os autores da ação. Além disso, 
considerou a boa-fé da compradora e o 
transcurso do prazo legal para a 
aquisição do imóvel por usucapião. O 
TJ-PR, com base no artigo 214, 
parágrafo 5º, da Lei 6.015/1973, 
concluiu que foram preenchidos os 
requisitos legais para a usucapião em 
benefício da empresa agropecuária. 

No recurso ao STJ, os autores da ação 
alegaram que o artigo 214, parágrafo 5º, 
da Lei de Registros Públicos não se 
aplicaria à hipótese, pois o dispositivo 
foi inserido pela Lei 10.931, com 
vigência a partir de agosto de 2004, e a 
venda do imóvel ocorreu em 1995. 

Terceiro de boa-fé 
A ministra Nancy Andrighi explicou 
que, nos termos do artigo 1.723 do 
Código Civil de 1916 — vigente na época 
da elaboração do testamento e da 
abertura da sucessão —, é autorizado ao 
testador gravar a herança com cláusula 
de inalienabilidade temporária ou 
vitalícia, a qual restringe o direito de 
propriedade do herdeiro, que não 
poderá dispor do bem durante a sua 
vigência. 

Dessa forma, se o bem gravado for 
alienado, o ato será considerado nulo. 
Entretanto, ressalvou a magistrada, o 
artigo 214, parágrafo 5º, da Lei 
6.015/1973 prevê que a nulidade não 
será decretada se atingir terceiro de 
boa-fé que já tiver preenchido as 
condições de usucapião do imóvel. 

Independentemente de o dispositivo ser 
ou não aplicável ao caso, por ter a venda 
ocorrido antes da mudança legislativa, a 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015consolidado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015consolidado.htm
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ministra observou que a jurisprudência 
do STJ já vinha admitindo a usucapião 
de bem gravado com cláusula de 
inalienabilidade. 

Além disso, Nancy Andrighi ressaltou 
que a cláusula de inalienabilidade não 
incidiu sobre um ou alguns bens 
previamente determinados pelos 
testadores, mas gravou a cota-parte de 
um de seus filhos. 

Assim, segundo ela, ainda que não fosse 
admitida a usucapião de imóvel gravado 
com cláusula de inalienabilidade, isso 
não influenciaria na solução do caso, 
pois não era o imóvel adquirido pela 
empresa agropecuária que estava 
submetido a tal restrição, mas sim a 
parte do pai dos autores da ação. E, 
como concluíram as instâncias 
ordinárias, o espólio tem outros bens, 
suficientes para garantir a sua cota-
parte. Com informações da assessoria 
de imprensa do Superior Tribunal de 
Justiça. 

Clique aqui para ler o acórdão 
REsp 1.911.074 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-
18/usucapiao-imovel-inalienavel-vale-
mesmo-antes-mudanca-lei 

 

Retorne ao índice  

https://www.conjur.com.br/dl/usucapiao-imovel-inalienavel-vale-mesmo.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-fev-18/usucapiao-imovel-inalienavel-vale-mesmo-antes-mudanca-lei
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Em 3h, desembargador julga 
pedido e defere justiça 
gratuita 
 
Às 16h, a parte interpôs recurso. Três 
horas mais tarde, o desembargador 
publicou, no acompanhamento 
processual, decisão atendendo ao 
pedido do agravante. 
 
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 

 

O desembargador Delintro Belo de 

Almeida Filho, do TJ/GO, reformou 

decisão que havia negado o benefício 

de justiça gratuita a um casal. O 

fator "celeridade" chama atenção nesse 

caso: o recurso foi protocolado às 16h 

e, três horas mais tarde, às 19h, o 

deferimento do pedido foi publicado 

no acompanhamento processual. 

 

 

Em 3h, desembargador julga pedido e 

defere justiça gratuita.(Imagem: 

Pixabay) 

Trata-se de ação de resolução 

contratual proposta por um casal 

contra uma construtora em virtude do 

atraso na entrega da obra. Mesmo 

demonstrando os comprovantes de 

renda, extratos bancários, extrato do 

imposto de renda e termo de demissão, 

o juízo de 1º grau indeferiu o pedido de 

justiça gratuita. 

Desta decisão, o casal interpôs recurso 

insistindo na sua hipossuficiência, apta 

a ensejar o benefício de justiça 

gratuita. 

 

Celeridade 

 

Três horas após o protocolo do recurso, 

veio a decisão: o desembargador 

Delintro Belo de Almeida Filho deu 

provimento para reformar a decisão 

recorrida, a fim de conceder ao casal os 

benefícios da gratuidade da justiça. 

 

O magistrado registrou que o casal não 

possui condições financeiras para arcar 

com os encargos processuais, "além do 

que se infere pelos elementos 

informativos que compõem o álbum 

processual que a recorrente recebe 

renda modesta e que o recorrente se 

encontra desempregado". 

 

Ademais, o desembargador anotou que 

o pagamento da guia de custas iniciais 

do processo originário poderá 

comprometer o seu sustento da família 

do casal, "o que corrobora a sua 

hipossuficiência financeira" 

 

Atuaram no caso os advogados Carlos 

Eduardo Vinaud Pignata e Luiz 

Antônio Lorena de Souza Filho.  

• Processo: 5080774-

78.2022.8.09.0051 

Leia a decisão. 
 

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

/359985/em-3h-desembargador-julga-

pedido-e-defere-justica-gratuita 

 

Retorne ao índice  

https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica
https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/B79949CF6D6F4D_celeridade.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359985/em-3h-desembargador-julga-pedido-e-defere-justica-gratuita
https://www.migalhas.com.br/quentes/359985/em-3h-desembargador-julga-pedido-e-defere-justica-gratuita
https://www.migalhas.com.br/quentes/359985/em-3h-desembargador-julga-pedido-e-defere-justica-gratuita
https://www.migalhas.com.br/
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TJ/SP majora valor de 
indenização por negativação 
indevida 
 
Mesmo cancelando pacote de viagem 
por conta da pandemia, o consumidor 
foi negativado. O juízo de 1º grau havia 
fixado a indenização em R$ 2 mil, valor 
que foi elevado para R$ 10 mil. 
 
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 

 

A 27ª câmara de Direito Privado do 

TJ/SP aumentou dano moral, de R$ 2 

mil para R$ 10 mil, que consumidor 

deve receber de agência de viagem. O 

cliente teve nome negativado 

indevidamente, após cancelar pacote 

de viagem por causa da pandemia. 

 

 

TJ/SP aumenta dano moral para R$ 10 

mil por negativação indevida.(Imagem: 

Freepik) 

 

Na origem, um consumidor ajuizou 

ação contra uma agência de viagens e 

um banco contando que, em razão da 

pandemia, teve de cancelar contrato de 

pacote de viagem. Acontece que, 

mesmo cancelando o pacote, teve seu 

nome incluído no rol de inadimplentes 

em relação ao valor correspondente 

das parcelas vincendas do contrato, as 

quais não foram pagas em virtude do 

cancelamento. 

 

O juízo de 1º grau deu razão ao 

consumidor para declarar a 

inexigibilidade do débito referente 

parcelas vincendas; tornar definitiva a 

exclusão da negativação de seu nome e 

condenar a agência de viagens ao 

pagamento de R$ 2 mil por danos 

morais. Desta decisão, o consumidor 

interpôs recurso para que seu dano 

moral fosse majorado. 

 

Indenização majorada 

 

Ao apreciar o caso, a desembargadora 

Daise Fajardo Nogueira Jacot, relatora, 

acolheu o recurso do consumidor para 

elevar a indenização por dano moral 

para R$ 10 mil. 

 

De acordo com a magistrada, a quantia 

de R$ 10 mil se mostra moderada para 

a reparação do autor, tendo em vista as 

circunstâncias específicas do caso 

concreto e os parâmetros da 

razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem ainda os valores indenizatórios 

determinados na prática Judiciária do 

TJ/SP para casos similares. 

 

"Essa indenização não avilta o 

sofrimento do autor, levando-se em 

consideração as repercussões pessoais 

e sociais, a necessidade de intervenção 

judicial, os inconvenientes suportados 

pela vítima como 'negativada' no 

Mercado de crédito e ainda o nível 

econômico da ré, servindo ainda para 

coibir a reiteração dessa conduta." 

 

https://www.migalhas.com.br/
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Por fim, a relatora registrou que o 

dano moral deve ser acrescido de 

correção monetária pelos índices 

adotados para cálculos judiciais a 

contar do sentenciamento. 

 

O advogado Valter Leme Mariano 

Filho atuou pelo consumidor. 

 

• Processo: 1012759-

65.2020.8.26.0361 

Leia decisão. 
 

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

/360000/tj-sp-majora-valor-de-

indenizacao-por-negativacao-indevida 

 

Retorne ao índice  

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=1012759-65.2020&foroNumeroUnificado=0361&dePesquisaNuUnificado=1012759-65.2020.8.26.0361&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO#?cdDocumento=15
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=1012759-65.2020&foroNumeroUnificado=0361&dePesquisaNuUnificado=1012759-65.2020.8.26.0361&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO#?cdDocumento=15
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/AE37759B7A88D8_dano-moral.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/360000/tj-sp-majora-valor-de-indenizacao-por-negativacao-indevida
https://www.migalhas.com.br/quentes/360000/tj-sp-majora-valor-de-indenizacao-por-negativacao-indevida
https://www.migalhas.com.br/quentes/360000/tj-sp-majora-valor-de-indenizacao-por-negativacao-indevida
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Congresso promulga PEC que 
isenta de IPTU igrejas em 
imóveis alugados 
 
Medida se ajusta à isenção já garantida 
na Constituição Federal. 
 
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 
 

O Congresso Nacional promulgou, 

nesta quinta-feira, 17, a EC 116/22, que 

concede isenção de IPTU a templos 

religiosos que funcionam em imóveis 

alugados. A proposta tramitava no 

Congresso desde 2015, tendo sido 

aprovada em 2016 no Senado. Na 

Câmara dos Deputados, a votação foi 

concluída no final de 2021. 

 

 

Congresso promulga PEC que isenta de 

IPTU igrejas em imóveis 

alugados.(Imagem: Agência Brasil) 

 

A emenda 116 estende a templos em 

imóveis alugados um benefício do qual 

já gozavam igrejas que têm imóveis 

próprios. Embora a Constituição 

estabeleça que templos religiosos não 

devam pagar o imposto, ainda havia 

divergência se, no caso de imóveis 

alugados, quando os locatários são 

responsáveis pelo pagamento do IPTU, 

a regra também era válida. 

O relator da proposta na Câmara, 

deputado João Campos, afirmou que a 

emenda vai garantir o que já está 

previsto na Constituição: a liberdade 

de culto religioso em todo o território 

nacional. 

 

João Campos lembrou que, muitas 

vezes, pequenas agremiações religiosas 

funcionam em espaços alugados e são 

obrigadas a fechar suas portas por falta 

de recursos para o pagamento do 

IPTU. 

 

"Trazer essa garantia como uma 

complementação da imunidade 

tributária é reforçar uma proteção e 

valorizar valores muito caros à 

sociedade brasileira, como a liberdade 

de culto, inviolabilidade da 

consciência e a proteção aos locais de 

culto." 

 

O presidente do Congresso, senador 

Rodrigo Pacheco, destacou que essa 

emenda adequa a realidade atual ao 

texto constitucional, que já prevê 

isenção tributária para templos 

religiosos. 

 

"Na prática corrente do mercado 

imobiliário, os contratos de locação 

costumam prever a transferência de 

responsabilidade do pagamento do 

IPTU do locador para o locatário. Em 

razão disso, as entidades religiosas 

têm com frequência se deparado com 

obrigações legais de arcar com esses 

ônus, contrariando assim a intenção 

manifesta do texto constitucional." 

Segundo Rodrigo Pacheco, a emenda 

vai diminuir o número de ações que 

atualmente estão na Justiça para a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc116.htm
https://www.migalhas.com.br/
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solução de problemas relacionados ao 

IPTU. 

 

Informações: Agência Brasil e 

Agência Câmara. 

 

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

/360017/congresso-promulga-pec-

que-isenta-de-iptu-igrejas-em-

imoveis-alugados 
 

Retorne ao índice  

https://www.migalhas.com.br/quentes/360017/congresso-promulga-pec-que-isenta-de-iptu-igrejas-em-imoveis-alugados
https://www.migalhas.com.br/quentes/360017/congresso-promulga-pec-que-isenta-de-iptu-igrejas-em-imoveis-alugados
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47 

 

 

 

Resolução da ANPD deve 
diminuir custo de adequação 
da LGPD em pequenas 
empresas 

Norma define o agente de tratamento de 

pequeno porte, mas exclui companhias 

que lidam com tecnologias inovadoras 

• ALEXANDRE 

ARAGÃO 

SÃO PAULO 

18/02/2022 05:28 

 
comentários 

Crédito: Pexels 

A resolução nº 2 de 2022, editada pela 
Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD) em 27 de janeiro, define 
o conceito de agente de tratamento de 
pequeno porte para fins de aplicação da 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). Com a normativa, a tendência 
é que diminua o custo para que 
empresas de pequeno porte se adequem 
à LGPD. As exceções definidas na 
resolução, porém, não beneficiam 
startups que lidam com grandes 
volumes de dados e tecnologias 
inovadoras, conforme advogados 
consultados pelo JOTA. 

“Um processo de adequação tem início 
e meio, mas não tem fim”, afirma Allan 
Turano, advogado no escritório JPN 
Advogados e coordenador do curso de 
Direito, Economia Criativa e Negócios 
Digitais da FGV Direito-Rio. “Nós 
fazemos mapeamento dos dados, 
treinamentos, identificamos erros, 
propomos medidas coletivas, mas a 
última etapa desse plano não existe”, 
ele completa, ressaltando a necessidade 
de monitoramento e reforço contínuos à 
cultura de proteção de dados. 

Até agora, esse processo tinha o mesmo 
número de etapas independentemente 
do tamanho da empresa, o que em 
alguns casos poderia significar um 
custo proibitivo. “A resolução criou 
dispensas e vantagens para pequenas 
empresas”, afirma Turano. 

“Por exemplo, a LGPD exige que a 
empresa nomeie um Data Protection 
Officer (DPO). Esse é um item que as 
empresas menores já não precisam 
mais seguir.” Outro exemplo de 
abrandamento diz respeito aos prazos 
de atendimento a clientes, que foram 
duplicados pela resolução. 

A norma editada pela ANPD define que 
as obrigações previstas em lei não são 
aplicáveis ou são aplicáveis em grau 
mais brando no caso de empresas que 
caibam na definição de agente de 
tratamento de pequeno porte. “Mas há 
uma boa chance de startups não se 
enquadrarem, pela própria natureza 
delas”, afirma Simone Braga de 
Andrade, sócia do escritório Braga de 
Andrade Advogados, em Salvador (BA). 

A conclusão parte das exceções 
definidas na normativa, que estabelece 
critérios objetivos para que 
microempresas e empresas de pequeno 
porte não se enquadrem como agentes 
de tratamento de dados de pequeno 
porte. As empresas que atenderem a ao 
menos dois critérios da lista abaixo, um 
geral e outro específico, não poderão ser 
consideradas agentes de pequeno porte: 

1. critérios gerais: 

https://www.jota.info/autor/alexandre-aragaojota-info
https://www.jota.info/autor/alexandre-aragaojota-info
https://www.jota.info/autor/alexandre-aragaojota-info
https://www.jota.info/coberturas-especiais/protecao-de-dados/resolucao-da-anpd-pequenas-empresas-18022022#respond
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2022-376562019
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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i. tratamento de 
dados pessoais 
em larga 
escala; ou 

ii. tratamento de 
dados pessoais 
que possa 
afetar 
significativame
nte interesses e 
direitos 
fundamentais 
dos titulares; 

2. critérios específicos: 
 . uso de tecnologias 

emergentes ou inovadoras; 

i. vigilância ou 
controle de 
zonas 
acessíveis ao 
público; 

ii. decisões 
tomadas 
unicamente 
com base em 
tratamento 
automatizado 
de dados 
pessoais, 
inclusive 
aquelas 
destinadas a 
definir o perfil 
pessoal, 
profissional, de 
saúde, de 
consumo e de 
crédito ou os 
aspectos da 
personalidade 
do titular; ou 

iii. utilização de 
dados pessoais 
sensíveis ou de 
dados pessoais 
de crianças, de 
adolescentes e 
de idosos. 

Braga de Andrade destaca que a 
resolução “era muito esperada pelo 
ecossistema de proteção de dados” e 
significa uma notícia positiva, “mesmo 

que de forma tardia”, já que a LGPD 
entrou em vigor com cerca de 20 itens 
ainda pendentes de regulamentação. 

Empresas de setores como construção 
civil e saúde buscaram se adequar o 
quanto antes por lidarem com dados 
sensíveis de clientes e, portanto, terem 
exposição maior a riscos. “Em outros 
ramos, a gente não vê ainda a mesma 
preocupação”, diz Francisco Laux, 
advogado no Granemann Laux 
Advogados Associados, de Balneário 
Camboriú (SC), e doutor em Direito 
pela USP. 

Para ele, “a maioria das [pequenas] 
empresas continuou a trabalhar da 
mesma forma, para ver se a lei vai pegar 
só para as empresas maiores ou se o 
Judiciário também irá fiscalizar 
pequenas e médias”. 

Até agora, diz o advogado, o principal 
incentivo para pequenas e médias 
empresas vem de multinacionais que 
estabelecem a adequação à LGPD como 
critério mínimo de conformidade para 
fazer negócios. “Eu não vejo uma 
preocupação orgânica, eu vejo uma 
preocupação provocada por exigências 
de compliance de parceiros comerciais”, 
afirma Laux, dando como exemplo 
assistências técnicas especializadas em 
produtos eletrônicos. 

Daqui pra frente 

“Um ponto que ainda precisamos 
esperar para ver é sobre a passagem da 
resolução que manteve a obrigação de 
manter registro das operações de 
tratamento de dados pessoais”, diz a 
advogada Simone Braga de Andrade, ao 
comentar o artigo 9º da resolução, em 
que a ANPD afirma que “fornecerá 
modelo para o registro simplificado de 
que trata o caput”. 

“Enquanto não chegar esse modelo, não 
estou tranquila”, ela afirma. “Vai 
realmente simplificar o mapeamento? 
Se a investida da pesquisa for no 
mesmo nível de profundidade, o 
trabalho será o mesmo.” 
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Para Allan Turano, de início a ANPD 
deve atuar mais de forma educativa do 
que punitiva, observando como as 
organizações reagirão aos incentivos já 
postos. “As próprias empresas já estão 
se antecipando e exigindo dos seus 
parceiros medidas de conformidade, 
medidas preventivas”, ele diz. “O 
mercado comprou a ideia e se antecipa 
para garantir bons padrões.” 

ALEXANDRE ARAGÃO – São Paulo 
 

https://www.jota.info/coberturas-

especiais/protecao-de-

dados/resolucao-da-anpd-pequenas-

empresas-18022022 

 

Retorne ao índice  
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Cade já condenou três 
empresas por ‘sham litigation’ 

Casos em que empresas ajuízam ações 

sem fundamento com objetivo de 

prejudicar concorrente resultaram em 

multas milionárias 

• REDAÇÃO 

JOTA 

18/02/2022 07:29Atualizado em 

18/02/2022 às 09:50 

 
comentários 

Sede do Cade / Crédito: Divulgação 
Cade 
 

O direito de petição é fundamental à 
democracia, garantido pela 
Constituição Federal. O abuso desse 
direito, no entanto, é passível de 
punição tanto pelo Judiciário como em 
âmbito administrativo. Nos últimos 
anos, a jurisprudência do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) avançou na definição de um tipo 
específico de abuso do direito de 
petição: quando uma ou mais empresas 
coordenam ações sem fundamento 
contra um concorrente com o objetivo 
de causar dano econômico, situação 
conhecida pelo termo em inglês “sham 
litigation”. 

“É um conceito que tem surgido com 
mais força agora no Brasil, mas é muito 
explorado lá fora”, afirma Marco 
Aurélio Rangel, do escritório De Vivo, 
Whitaker e Castro Advogados. “É da 
jurisprudência americana de disputas 
concorrenciais.” O primeiro precedente 
na Suprema Corte dos Estados Unidos 
remonta à década de 1960. No Brasil, o 
tema começou a ser debatido no Cade 
durante os anos 1990. 

A jurisprudência do órgão 
administrativo registra ao menos 18 
casos de “sham litigation” já julgados, 
com três condenações. O levantamento 
inédito foi realizado no ano passado 
e resultou em um artigo 
acadêmico publicado na Revista do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1). “Quem tem poder econômico 
consegue articular esse tipo de ação”, 
afirma Vicente Bagnoli, professor da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
e coautor do artigo ao lado do advogado 
Gustavo Diniz. 

Dois testes criados a partir de casos na 
Suprema Corte dos Estados Unidos 
fornecem o arcabouço objetivo para 
caracterizar “sham litigation”. Esses 
testes — chamados PRE e Posco — são 
seguidos pelo Cade. Para configurar 
“sham litigation” pelo teste PRE, há 
dois parâmetros: 

1. ajuizamento de ação 
efetivamente sem 
fundamento; 

2. esconder a intenção de 
interferir em um 
concorrente. 

Já o teste Posco foi concebido em um 
caso em que não se aplicaria o teste 
PRE, que leva em conta apenas uma 
ação sem fundamento — e não várias. 
De acordo com o precedente, mesmo 
que uma empresa obtenha decisões 
favoráveis no Judiciário, ela pode estar 
praticando “sham litigation”. 

“Se a gente fizer uma retrospectiva da 
jurisprudência no Cade, todos os 

https://www.jota.info/autor/redacao-jota
https://www.jota.info/autor/redacao-jota
https://www.jota.info/autor/redacao-jota
https://www.jota.info/coberturas-especiais/regulacao-inovacao/sham-litigation-cade-condenacoes-18022022#respond
https://revista.trf1.jus.br/trf1/article/view/296
https://revista.trf1.jus.br/trf1/article/view/296
https://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/download/423/238/1797
https://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/download/423/238/1797
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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demais casos que foram analisados 
tentaram seguir um rito de critérios 
objetivos para a análise, para se chegar 
à configuração de ‘sham litigation’”, 
afirma Polyanna Vilanova, ex-
conselheira do Cade e sócia-fundadora 
do escritório Vilanova Advocacia. 

“O Cade tem seguido a jurisprudência e 
consolidado os critérios objetivos que 
foram desenhados ao longo dos anos”, 
diz a especialista, que neste semestre 
lançará o livro “Sham Litigation no 
Direito Antitruste Brasileiro” (Ed. 
Dialética), versão ampliada e revisada 
de sua dissertação de mestrado. “É bem 
provável que seja mantida essa 
jurisprudência que já foi consolidada.” 

A Buser, empresa de tecnologia que 
intermedeia o fretamento de ônibus, 
atualmente responde a oito ações 
judiciais, ajuizadas em quatro estados 
por seis empresas e uma associação do 
setor de transporte rodoviário. Todas as 
empresas têm participações relevantes 
no mercado e fazem parte da 
Associação Brasileira das Empresas de 
Transporte Terrestre de Passageiros 
(Abrati), que também é polo ativo 
contra a Buser em ações no TRF1 e no 
TRF3. 

A quantidade elevada de ações judiciais 
com pedidos semelhantes, mesmo que 
não tenham base na legislação vigente, 
gera prejuízo econômico para a 
empresa, que é obrigada a constituir 
defesa em vários estados. Em sete das 
oito ações, os argumentos utilizados 
pelo polo ativo são idênticos. 

“Na existência de um vácuo regulatório, 
há um campo fértil para esse tipo de 
atuação”, afirma Rangel, que representa 
a empresa de tecnologia. Vicente 
Bagnoli argumenta no mesmo sentido: 
“Quanto menos regulado o setor, maior 
a possibilidade de entrar com ações e de 
promover a litigância de má-fé. Quando 
já existe uma lei, a regra está colocada”, 
ele opina. 

“Nesse caso, as regras foram surgindo 
com o ônibus andando”, continua o 

professor do Mackenzie. Como a 
produção legislativa não acompanha o 
ritmo da inovação tecnológica, “é 
impossível antever e sair regulando 
tudo, porque regular sem ter certeza 
dos impactos inviabiliza a inovação”. 

‘Aquele aplicativo mais barato’ 

Em dezembro, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
publicou a súmula nº 11, em que 
atualiza a definição de “transporte 
clandestino de passageiros”. Na mesma 
semana em que a normativa foi editada, 
a Abrati promoveu um vídeo 
institucional em que usa as cores do 
aplicativo da Buser e faz outras 
referências à empresa de tecnologia. 

“Comprei passagem naquele aplicativo 
mais barato”, diz um personagem da 
peça publicitária. “Se a fiscalização para 
na estrada, lá mesmo tu fica”, responde 
outro personagem, antes de um locutor 
arrematar: “Viajar de ônibus, só se for 
com serviço legalizado”. 

A súmula da ANTT, no entanto, deixa 
claro que os serviços oferecidos pela 
Buser não são ilegais e nem 
clandestinos, como dá a entender a 
campanha paga pela Abrati. A 
normativa também impede que os 
ônibus sejam apreendidos — situação à 
qual a propaganda da Abrati faz 
menção direta. 

A única informação verdadeira no texto 
da publicidade da Abrati é que a Buser, 
de fato, oferece passagens mais baratas 
que as empresas que compõem a 
associação. 

No artigo que analisa a jurisprudência 
do Cade sobre “sham litigation”, os 
autores identificaram em 5 dos 18 casos 
o uso de informações falsas como 
critério adotado pelos conselheiros para 
a definição do conceito. O principal 
critério identificado, em 17 dos 18 
processos, é o ajuizamento de ações 
consideradas sem fundamento pelos 
conselheiros do Cade. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/sumula-n-11-de-2-de-dezembro-de-2021-364281585
https://www.youtube.com/watch?v=_b-0FMnMwPQ
https://www.youtube.com/watch?v=_b-0FMnMwPQ
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Ambos aparecem ligados em “uma 
espécie de simbiose”, conforme os 
autores: “Ao correlacionarmos os dados 
empíricos com uma análise 
contextualizada de cada processo, 
notamos uma relação instrumental 
entre as duas variáveis, já que o uso de 
informações falsas ou omissão de fatos 
relevantes seria uma das formas pelas 
quais empresas condenadas 
promoveriam ações sem fundamento.” 

Um dos casos em que houve 
condenação envolvia a farmacêutica Eli 
Lilly e a Associação Brasileira das 
Indústrias de Medicamentos Genéricos 
(PróGenéricos). A associação 
questionou ao Cade se as diversas ações 
que a empresa ajuizou em diferentes 
estados configurariam uma barreira à 
competição, ou seja, se a farmacêutica 
estava praticando “sham litigation”. 

Em seu voto a favor da condenação da 
Eli Lilly, a conselheira-relatora, Ana 
Frazão, afirma que “a análise de sham 
litigation não deve se ater apenas a 
determinada demanda proposta pela 
representada, mas ao conjunto de ações 
promovidas por ela”. 

“Cabe ao Cade, então, aferir a existência 
de padrões de comportamento 
estratégico a partir de uma macrovisão 
das condutas levadas a cabo pela 
representada, tendo em vista que o 
mérito dessas demandas isoladamente 
consideradas deve ser apreciado pelas 
instâncias administrativas ou judiciais 
aos quais foram submetidos os pedidos, 
apresentados ao Cade como dados do 
processo”, concluiu a conselheira. 

Em 2015, estudantes de Direito da 
Universidade de Brasília (UnB) 
questionaram ao órgão 
administrativo se sindicatos de 
taxistas estariam praticando “sham 
litigation” contra a empresa de 
tecnologia, que apoiou formalmente a 
iniciativa, mas a hipótese restou 
descartada no julgamento. 

“No caso da Uber a disputa era mais 
difusa, porque vinha de vários atores 

não necessariamente coordenados”, 
afirma Rangel. “Em um país em que o 
transporte rodoviário é o principal 
modal, as empresas têm um poder de 
coordenação muito grande”, ele 
compara. “Isso pode até ser 
caracterizado como cartel”, completa 
Bagnoli. 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 
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Open health: vícios da 
proposta e riscos regulatórios 

Iniciativa, citada de forma atabalhoada 

pelo ministro da Saúde, se daria por MP 

sem discussão com a sociedade 

• ARTHUR 

SADAMI 

• FREDERICO 

HADDAD 

• PAULA 

PEDIGONI PONCE 

18/02/2022 05:31 

 
comentários 

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. 
Crédito: Fábio Rodrigues 
Pozzebom/Agência Brasil 

Em meio ao persistente caos da 
pandemia, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, decidiu lançar mão 
de uma proposta inusitada. Como 
anunciado na imprensa, inspirado 
no open banking lançado pelo Banco 
Central, o governo pretende editar 
medida provisória para criar o sistema 
open health, com o intuito de 
“aumentar a transparência no setor de 
planos de saúde”. Segundo o ministro, o 
compartilhamento de dados de clientes 
poderia levar operadoras a ofertar 
planos mais baratos para beneficiários 
que demandem pouco os serviços de 
saúde. 

De pronto, salta aos olhos que tema tão 
complexo como a utilização de dados 
pessoais no setor de saúde seja tratado 
dessa forma. O diagnóstico se baseia em 
analogia imprópria com setor 
totalmente distinto; a proposta foi 
lançada como balão de ensaio, 
desacompanhada de explicação coesa 
ou estudo; e a intenção é implementá-la 
sem qualquer participação ou diálogo 
com a sociedade, por medida 
provisória, que entraria em vigor antes 
mesmo de passar pelo Legislativo. 

Além da forma atabalhoada e das 
justificativas desconexas, apontam-se, 
desde logo, quatro vícios estruturais da 
iniciativa. Primeiro, a proposta 
contraria frontalmente diversas normas 
incidentes sobre o mercado de planos 
de saúde e, de forma mais ampla, toda a 
lógica da regulação setorial. 

Segundo, desconsidera-se a 
sensibilidade dos dados pessoais em 
saúde e as sérias vulnerabilidades dos 
mecanismos de segurança da 
informação utilizados pelo Ministério 
da Saúde. Terceiro, a medida destoa de 
diagnósticos sobre a concorrência no 
mercado de planos, mirando problema 
que não consta entre os entraves à 
competição identificados. 

Quarto, a discussão ignora necessidades 
e iniciativas preexistentes de uso de 
dados em saúde, as quais, além de 
prioritárias, estão muito mais 
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estruturadas e conectadas com a agenda 
de políticas de saúde. A seguir, 
discutimos brevemente cada um desses 
problemas. 

Amparadas em diversos dispositivos 
constitucionais, as normas legais (Lei 
9.656/1988) e infralegais (resoluções 
da ANS) que regem esse mercado têm 
por premissa exigir determinados 
padrões de qualidade e homogeneizar a 
oferta de planos de saúde, de modo a 
proteger o conjunto dos consumidores e 
garantir acesso a grupos cuja condição 
de saúde suscita maior risco de 
utilização da rede. 

O rol de procedimentos, o plano de 
referência, a vedação à seleção de riscos 
e outros mecanismos convergem na 
mesma direção: impedir que os 
beneficiários sejam discriminados em 
função de sua condição de saúde, o que 
levaria operadoras a customizar 
produtos para atrair pessoas saudáveis 
e repelir idosos, pessoas com 
comorbidades e outros grupos de risco. 
Portanto, a ideia de garantir às 
operadoras acesso a dados para 
“personalizar” a precificação, nos 
moldes do open banking, afronta todo o 
arcabouço jurídico que conforma o 
setor. 

A vedação à seleção de riscos foi 
reproduzida na própria LGPD (art. 11, 
§5º), que traz camada adicional de 
garantia dos cidadãos quanto ao uso de 
seus dados médicos, remetendo ao 
segundo vício da iniciativa. Dados de 
saúde são classificados como dados 
pessoais sensíveis, cujo uso e 
tratamento só pode ocorrer em 
hipóteses restritas — entre outras, a 
partir do consentimento expresso dos 
titulares ou para a tutela de sua saúde. 

Ainda sob a ótica da LGPD, é 
preocupante que um ente público que 
vem se mostrando vulnerável a ataques 
cibernéticos, permitindo vazamentos 
de dados de milhões de 
brasileiros, ventile nesse contexto 
medida que implicará a centralização de 
um volume enorme de dados sensíveis 

em uma mesma plataforma. Diante da 
ausência de explicações e soluções para 
os incidentes recentes, a proposta se 
mostra ainda mais inoportuna. 

Voltando-se à agenda de promoção da 
concorrência, é notável que a proposta 
diverge de diagnósticos consolidados 
sobre os entraves à competição no 
setor. No debate sobre open banking, a 
centralização de dados financeiros de 
clientes nas maiores instituições e as 
dificuldades de portabilidade foram 
identificadas como barreira à 
concorrência, a dificultar que entrantes 
desafiassem os incumbentes. 

As questões concorrenciais colocadas 
no setor de saúde, como ilustram 
publicações recentes do Cade, passam 
longe do tema, incluindo aspectos como 
escala mínima viável, custos 
regulatórios, problema de agente-
principal e assimetria de informação 
entre operadora e prestador, e não das 
operadoras entre si. 

Se não for para promover a ilegal e 
imoral seleção de riscos, a 
interoperabilidade de dados médicos 
entre operadoras não trará ganho 
relevante à concorrência, além de 
suscitar riscos aos consumidores. Não à 
toa, ao contrário do sugerido, não há 
paralelo internacional de open health 
tal qual descrito por Queiroga. O 
modelo de open data da Austrália 
mencionado pelo ministro (My Health 
Record) é totalmente distinto do que se 
anunciou por aqui: refere-se a uma 
plataforma de prontuários eletrônicos, 
que promove a interoperabilidade de 
dados entre prestadores, favorecendo a 
eficiência dos atendimentos. 

Por fim, as manifestações do ministro 
ignoram as necessidades de produção 
de dados e a agenda de digitalização dos 
serviços de saúde. No primeiro caso, a 
pandemia é um exemplo nítido: depois 
de dois anos de insuficiências graves, o 
país viveu um apagão de dados sobre 
Covid-19 por mais de um mês. Além de 
corrigir falhas na produção de dados 
epidemiológicos, o alto escalão do 
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ministério deveria se apropriar da 
Estratégia de Saúde Digital, plano de 
longo prazo que visa à digitalização da 
saúde, incluindo a adoção do 
prontuário eletrônico e a promoção de 
interoperabilidade entre sistemas 
públicos e privados. Maior investimento 
no plano já existente seria a prioridade 
óbvia quando se trata de dados em 
saúde. 

Por tudo isso, a proposta de Queiroga se 
mostra frágil, inoportuna, ilegal e 
descompassada das necessidades do 
setor, além de suscitar riscos concretos 
aos consumidores, seja na qualidade de 
beneficiários de planos, seja na 
condição de titulares de dados pessoais. 
É preciso debater concorrência, 
proteção de dados e regulação em saúde 
com seriedade, valendo-se do 
conhecimento acumulado, das 
manifestações da sociedade e da 
trajetória de avanços das políticas de 
saúde sob a Constituição de 1988. 

ARTHUR SADAMI – Advogado do 
VMCA Advogados 
FREDERICO HADDAD – Advogado 
associado do VMCA, mestre pela 
Faculdade de Direito da USP e 
doutorando em Direito Econômico na 
mesma instituição 
PAULA PEDIGONI PONCE – 
Doutoranda em Filosofia e Teoria Geral 
do Direito na USP e advogada do VMCA 
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STJ mantém decisão que 
retira contadores de execução 
fiscal de R$ 12 milhões 

No processo, empresa alegou que foi 

induzida a erro, autorizando operação 

tida como ilegal que resultou no débito 

• CRISTIANE 

BONFANTI 

BRASÍLIA 

18/02/2022 07:15 

 
comentários 

Sede do STJ. Crédito: 
Reprodução/Flickr STJ 

Por unanimidade, os ministros da 2ª 
Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) não conheceram o recurso da 
Fazenda Nacional, mantendo, na 
prática, decisão do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4) que 
excluiu contadores e empresas de 
contabilidade do polo passivo de uma 
execução fiscal. Os ministros 
entenderam que o julgamento da 
matéria demandaria reanálise de 
provas, o que é vedado pela Súmula 7 
do STJ. 

O relator do Resp 1588693/PR, 
ministro Francisco Falcão, explicou que 
execução fiscal busca cobrar um crédito 
referente a diversos tributos não pagos, 
de cerca de R$ 12 milhões, envolvendo 
a utilização de crédito-prêmio de IPI 
para compensação tributária. O caso 
envolve as empresas  Kabel Indústria e 
Comércio de Chicotes Elétricos LTDA X 
NM Consultoria e Contabilidade SS e 
outros. 

No processo, a empresa devedora 
alegou que foi induzida a erro, 
autorizando assim uma operação tida 
como ilegal que resultou no débito. O 
TRF4 concluiu, no entanto, que os 
contadores e empresas de contabilidade 
“não têm responsabilidade tributária 
capaz de ensejar sua inclusão no polo 
passivo da execução fiscal”. 

Para o tribunal de origem, a 
responsabilidade pessoal prevista no 
artigo 135, inciso II, do Código 
Tributário Nacional (CTN) pressupõe a 
ausência de autorização do 
contribuinte, no caso a empresa, para a 
atuação dos contadores e empresas de 
contabilidade. 

De acordo com esse dispositivo, 
mandatários, prepostos e empregados 
são “pessoalmente responsáveis pelos 
créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou 
estatutos”. 

“No caso, os instrumentos do contrato 
de cessão previam expressamente a 
utilização dos créditos-prêmio de IPI 
para compensação tributária, de modo 
que a atuação dos contabilistas era 
conhecida e expressamente de acordo 
com a vontade da sociedade, 
manifestada por seu órgão de direção, 
caso em que não cabe responsabilizar 
pessoalmente os agravantes”, disse o 
TRF4. 

O tribunal concluiu ainda ser 
“indiferente” se os diretores foram 
induzidos a erro. “Basta é aferir que 
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estavam cientes e expressamente 
autorizaram o procedimento”, concluiu 
o TRF4. 

Francisco Falcão observou que, para 
analisar o recurso, seria necessário 
rever as provas. 

“O tribunal de origem decidiu que os 
recorridos não poderiam ser 
responsáveis tributários, nos moldes do 
artigo 135, inciso II, do CTN, e que 
agiram de acordo com autorização do 
contribuinte, sendo vedado o reexame 
de tais elementos, conforme verbete 
número 7”, afirmou o relator. 

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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Empresas 

Devolução de concessões 
ganha adeptos, mas ainda traz 
dúvidas 
 
Atrasos no processo e dúvidas sobre o 
cálculo da indenização trazem incerteza 
 
Por Taís Hirata — De São Paulo 
17/02/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 
A devolução amigável de concessões de 
infraestrutura - solução criada para 
resolver os projetos mal sucedidos do 
passado - já tem forte adesão do 
mercado, com um total de nove 
processos em curso. No entanto, a 
relicitação dos ativos ainda é vista como 
um grande desafio. Atrasos no processo, 
dúvidas sobre o cálculo da indenização e 
incertezas sobre a resolução dos 
conflitos com os operadores antigos são 
algumas das preocupações apontadas 
por empresas e analistas do setor. 
 
Parte desses problemas têm se 
materializado no caso da Via 040, da 
Invepar, o primeiro projeto a aderir à 
relicitação. O acordo, firmado em 19 de 
fevereiro de 2020, com prazo de dois 
anos, venceria nesta semana, mas uma 
extensão do aditivo, por mais 18 meses, 
será formalizada antes disso. A situação 
já incomoda tanto concessionária 
quanto credores, que reclamam da 
demora para a relicitação, segundo 
fontes. 
 
A operadora tem pressa em se ver livre 
da concessão deficitária, para deixar de 
ter gastos com a manutenção da rodovia. 
Para os credores, o cenário é igualmente 
negativo: quanto mais tempo passa, 
menor a perspectiva de receber o 
pagamento total. O problema é que a 
indenização que será paga à 
concessionária (como ressarcimento 
pelos investimentos feitos e não 
amortizados) é “consumida” com o 

tempo, e são justamente esses recursos 
que serão usados para quitar dívidas. 
 
Essa “corrosão” da indenização ocorre 
porque a empresa terá que devolver 
parte do valor de pedágio cobrado nos 
dois últimos anos - há um “excedente” 
na cobrança, porque a empresa, ao 
aderir à devolução, deixou de ter 
obrigações de investimento, mas seguiu 
cobrando a mesma tarifa. Um agravante 
é que a correção do excedente é feita não 
apenas pela inflação, mas também pela 
taxa de retorno do projeto. Ou seja, 
quanto maior a demora, maior o 
desconto na indenização final. 
 

 
 
Para uma fonte, que pediu anonimato, 
há muita insatisfação com a demora, 
mas a percepção é que o atraso é 
compreensível, por ser um projeto 
pioneiro. E, apesar das reclamações, a 
avaliação geral é que o caminho da 
relicitação é muito mais vantajoso, para 
todas as partes, do que uma caducidade 
da concessão. 
 
Fontes da ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) e da Anac 
(Agência Nacional de Aviação Civil) 
reconhecem que o processo de 
relicitação pode demorar em alguns 
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casos, indo além dos 24 meses. Porém, a 
avaliação é que a prorrogação prevista 
no decreto será mais do que suficiente 
para realizar o leilão - no caso da BR-
040, a previsão é fazer no quarto 
trimestre de 2022. 
 
Outro processo que promete 
turbulências é o do aeroporto de 
Viracopos, operado pela Triunfo e UTC. 
Neste caso, há um questionamento em 
relação ao cálculo da indenização e à 
segurança de que o pagamento será 
feito. 
 
O governo propôs uma “divisão” da 
indenização em duas partes. A ideia é 
pagar primeiro um valor incontroverso 
(não questionado por nenhuma das 
partes) e levar todas as pendências e 
disputas para arbitragem - o que deverá 
demorar de dois a três anos. 
 
Dessa forma, o governo consegue 
garantir a relicitação do ativo no curto 
prazo e usar a outorga do leilão para 
pagar a primeira parte da indenização. 
Se, após a arbitragem, houver valores 
adicionais a serem pagos, estes ficarão a 
cargo do Tesouro. 
 
A proposta, porém, é alvo de 
questionamento. Para Gustavo 
Salgueiro, sócio do Galdino & Coelho 
Advogados e responsável pelo caso de 
Viracopos, a divisão vai contra a lei que 
permitiu a devolução amigável, de 2017. 
“Um dos pilares da lei de relicitação é 
que a indenização seja paga pelo novo 
concessionário, sem onerar o Tesouro. 
Colocar na conta do governo é criar um 
dispêndio sem dotação orçamentária 
específica, em um momento de forte 
crise fiscal. Isso vai contra o que diz a 
lei”, afirma. Outra fonte observa que a 
situação cria uma grande incerteza 
quanto ao recebimento, já que corre-se o 
risco de o pagamento ser feito por meio 
de precatórios. 
 
Já fontes das agências reguladoras 
negam que haja riscos, porque já foi 
criada rubrica orçamentária no 
Ministério de Infraestrutura para essa 
finalidade. Além disso, afirmam que as 
pendências serão resolvidas em 

arbitragem, sem contaminar os novos 
contratos relicitados. 
Além dessas questões, há ainda algumas 
queixas pontuais em torno do cálculo da 
indenização. Por exemplo, a exigência de 
determinados documentos para que os 
valores sejam reconhecidos no 
ressarcimento. Atores avaliam que, 
como as normas surgiram 
posteriormente, haverá dificuldade para 
comprovar alguns gastos realizados. 
 
Apesar de todas as incertezas, a 
avaliação no mercado é que o 
mecanismo é necessário e positivo. “É 
melhor que essa transferência seja feita 
de forma ordenada, do que com um 
processo de caducidade”, afirma Letícia 
Queiroz, sócia do Queiroz Maluf 
Advogados. (Colaboraram Daniel 
Rittner e Rafael Bitencourt, de 
Brasília) 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/17/devolucao-de-
concessoes-ganha-adeptos-mas-ainda-
traz-duvidas.ghtml 
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Empresas 

Petrobras quer reduzir as 
emissões no refino 
 
Empresa vai investir R$ 600 milhões 
para modernizar refinarias 

 
Por Gabriela Ruddy — Do Rio 
17/02/2022 05h01  Atualizado há 2 
horas 

 
A estratégia da Petrobras na transição 
para uma economia de baixo carbono 
está baseada na modernização das 
refinarias para a produção de 
combustíveis com menos emissões, 
afirmou ontem diretor de refino e gás 
natural da companhia, Rodrigo Costa. 
Em participação no evento online Brazil 
Gas Summit, o executivo disse que a 
empresa vai investir R$ 600 milhões na 
modernização de ativos de refino para 
produção de derivados com menor 
índice de emissão de gases de efeito 
estufa, conforme o plano estratégico 
para o período de 2022 a 2026. 
 
“Vamos focar nos ativos que tenham 
sinergia e integração com as nossas 
atividades de ‘upstream’ [exploração e 
produção] e em que tivermos vantagens 
competitivas”, afirmou Costa. 
 
O diretor disse que a empresa espera 
aumentar a capacidade de produção de 
combustíveis com baixo teor de enxofre 
em 1,32 bilhão de barris por dia 
(barris/dia) no período. 
 
Para tanto, a estatal está investindo em 
modernizações na Refinaria de Paulínia 
(Replan) e na Refinaria Presidente 
Bernardes (RPBC), ambas localizadas 
no Estado de São Paulo. “Temos planos 
para modernizações nessas refinarias 
para produção de diesel com conteúdo 
renovável usando o hidrogênio já 
disponível nessas instalações”, disse. 
Costa apontou, no entanto, que a 
implementação de alguns projetos de 

biorrefino no Brasil ainda dependem de 
atualizações regulatórias, 
principalmente no caso do “diesel 
renovável”. 
 
O executivo também confirmou que a 
petroleira vai prosseguir com a 
otimização do parque de refino, por 
meio da venda de ativos. A Petrobras 
tem um acordo desde 2019 com o 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) para se desfazer de 
oito refinarias, que correspondem a 
cerca de metade da capacidade de 
processamento da estatal. A previsão da 
companhia é vender os projetos de 
refino fora do eixo Rio-São Paulo. Até o 
momento, foram vendidas apenas as 
refinarias Landulpho Alves (Rlam), na 
Bahia, a Isaac Sabbá (Reman), no 
Amazonas, e a Unidade de 
Industrialização do Xisto (SIX), no 
Paraná. 
 
Ontem, no mesmo evento, o gerente 
executivo de estratégia da Petrobras, 
Eduardo Bordieri, disse que na área de 
exploração e produção de petróleo e gás 
a estratégia da companhia para a 
transição energética tem sido focar em 
ativos de menor custo e que gerem 
menos emissões, como o pré-sal. 
 
O plano estratégico da companhia prevê 
US$ 57,3 bilhões em investimentos em 
exploração e produção entre 2022 e 
2026, dos quais 63% irão para 
atividades no pré-sal. “Somos humildes 
em reconhecer que temos muitos 
desafios à frente. A competição global 
está apenas ficando mais forte. A janela 
para a transição energética está aberta. 
Estamos focados em ativos resilientes, 
com baixo break even [preço de 
equilíbrio] e baixa pegada de carbono”, 
afirmou o gerente. 
 
Segundo ele, o desenvolvimento de áreas 
no pré-sal pode demandar novos dutos 
para conectar a produção de gás natural 
às plantas de processamento na costa. 
Bordieri ressaltou a necessidade de 
avaliar investimentos em novas 
infraestruturas de escoamento de gás, 
mas destacou que a empresa vai precisar 
realizar estudos e confirmar a 
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viabilidade comercial dos blocos 
exploratórios adquiridos em rodadas de 
licitação nos últimos anos antes de 
prosseguir com novos investimentos. 
Sobre os gasodutos em operação 
atualmente, o executivo afirmou que o 
acordo fechado em 2020 pela Petrobras 
para compartilhar infraestruturas de 
escoamento e processamento com 
outros operadores na Bacia de Santos 
pode ser replicado também na Bacia de 
Campos. 
 
Nesse sentido, o diretor de refino e gás 
natural da estatal reafirmou que a 
estatal segue comprometida com a 
abertura do mercado de gás no país. 
“Estamos prevendo total conformidade 
com a nossa saída das atividades de 
transporte e distribuição de gás natural. 
A Petrobras seguirá comprometida com 
o desenvolvimento de um mercado de 
gás competitivo no Brasil”, disse. 
 
Costa apontou que a estatal já reduziu o 
volume de importação de gás natural da 
Bolívia, além de ter aberto um processo 
competitivo para o arrendamento do 
terminal de regaseificação que possui na 
Bahia. 
 
Segundo ele, essas iniciativas estão 
contribuindo para uma nova dinâmica 
no mercado. “Acreditamos que o 
mercado brasileiro nas próximas 
décadas vai ser muito diferentes daquele 
que foi nos últimos 30 anos, mais 
dinâmico, com mais competição e 
inovação”, comentou. 
 
Apesar disso, a companhia segue 
interessada no mercado de gás. Costa 
afirmou que, com a aceleração da 
transição energética, a Petrobras 
também vai buscar oportunidades de 
desenvolver projetos no mercado de 
usinas termelétricas de geração de 
energia a gás natural. 

 

Costa, diretor: “Temos planos para 
modernizações nessas refinarias para 
produção de diesel com conteúdo 
renovável usando o hidrogênio 
disponível nas instalações” — Foto: 
Claudio Belli/Valor 

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

cia/2022/02/17/petrobras-quer-

reduzir-as-emissoes-no-refino.ghtml 
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Valor Jurídico 

STF vai julgar validade de 
multa maior que o valor do 
tributo 
 

Julgamento sobre existência de 

repercussão geral da discussão termina 

nesta quinta-feira 

 

Brasília 

17/02/2022 07h00  Atualizado há 4 
horas 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai 
julgar a possibilidade de fixação 
de multa tributária em valor superior 
a 100% do tributo devido. A maioria 
dos ministros entendeu pela existência 
de repercussão geral no assunto, o que 
significa que o tema será julgado pela 
Corte. Ainda não há previsão de quando 
a análise será feita. 
 
Os ministros estão votando sobre a 
repercussão geral no Plenário Virtual. O 
julgamento termina nesta quinta-feira 
(RE 1335293). Para os Fiscos, a 
relevância das multas altas é fazer 
com que as condutas ilegais não 
sejam atrativas economicamente. 
 
Relevância 
 
O ministro Luiz Fux afirmou em sua 
manifestação que existem outros 500 
processos sobre o tema no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). 
Fux citou precedentes em que o 
Supremo considerou confiscatórias, 
“sob uma ótica abstrata”, multas fiscais 
fixadas em montantes desproporcionais 
à conduta do 
contribuinte, especialmente quando 
ultrapassam o valor do tributo devido. 

 

Fux: necessidade de fixar balizas na 
fixação de multas fiscais de caráter 
punitivo — Foto: Nelson Jr/SCO/STF 

Agora, Fux considerou necessário 
analisar além do caso concreto. É 
necessário, segundo ele, “conferir 
balizas adequadas” em repercussão geral 
quanto à fixação de multas fiscais de 
caráter punitivo não qualificadas em 
razão de sonegação, fraude ou 
conluio. 
 
Segundo o advogado Luís Wulff, do 
escritório SW advogados, o tema é muito 
importante porque existem multas que 
podem chegar até 225% do valor do 
tributo. O advogado exemplifica que as 
multas mais graves no Estado do Rio 
Grande do Sul chegam a 120% e na 
União podem ser de 75% a 220%. 
 
Wulff lembra que a Constituição veda o 
efeito confiscatório na seara tributária. 
Multas de caráter punitivo são 
diferentes das multas fiscais qualificadas 
em razão de sonegação, de fraude ou de 
conluio – e são mais severas. As de 
caráter punitivo são as que não tiveram 
nenhum tipo de ato doloso, em que o 
tributo não foi recolhido por algum erro. 
 

https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/02/stf-vai-julgar-
validade-de-multa-maior-que-o-valor-
do-tributo.ghtml 
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Legislação 

Mudanças em regras 
tributárias nos EUA afetam 
Brasil 
 
Desde janeiro pode haver bitributação 
nas operações entre companhias 
localizadas em ambos os países 
 
Por Gilmara Santos — De São Paulo 
17/02/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 

Antonio Moreno: com mudanças, 
mercado nacional ficou menos atraente 
— Foto: Divulgação 

Uma mudança nas regras tributárias 
americanas pode 
gerar aumento na carga 
tributária de negócios entre o Brasil e 
os Estados Unidos. Desde o início de 
janeiro, os americanos aumentaram 
as exigências para o aproveitamento 
de créditos tributários de outros 
países, o que afeta principalmente 
aqueles que não têm tratado para evitar 
a dupla tributação, como o Brasil. 
 

A TD 9959, uma espécie de instrução 
normativa do Departamento do 
Tesouro americano, foi aprovada no 
fim de dezembro. A norma afeta a 
compensação que havia entre 
os 15% de Imposto de Renda Retido 
na Fonte (IRRF) que incide nas 
remessas para o exterior e o imposto de 
renda que as empresas americanas 
pagam nos EUA, de 21%. 
 
De acordo com as novas regras, só será 
permitido o aproveitamento de crédito 
de tributo pago em outros países que 
tiverem legislação similar a dos Estados 
Unidos. A advogada Ana Cláudia Utumi, 
sócia do escritório Utumi Advogados, 
explica que a legislação brasileira é 
diferente da americana por não deixar 
claro o que é “fonte de produção da 
renda brasileira” para a incidência do IR 
na fonte. 
 
“Embora os dois países não tenham um 
tratado para evitar a dupla tributação 
internacional, até então, permitia-se que 
o Imposto de Renda Retido na Fonte 
pago na remessa internacional por fonte 
situada no Brasil fosse usado como 
crédito pelo recebedor residente nos 
EUA”, diz o advogado Antonio Moreno, 
do escritório ASBZ Advogados. 
 
Com as mudanças, desde janeiro pode 
ocorrer a bitributação na remessa de 
companhias brasileiras para empresas 
nos Estados Unidos, já que as firmas 
terão que recolher o IR na fonte aqui no 
Brasil e não poderão mais compensar 
esses valores nos EUA. 
 
“Na prática, a medida aumenta o custo 
da empresa americana em fazer negócio 
com a brasileira e reduz a atratividade de 
fazer negócio no Brasil, o que é bastante 
ruim”, afirma a tributarista Ana Cláudia 
Utumi. 
 
O principal aspecto da mudança na 
legislação americana é a inserção de uma 
nova condição para o Foreign Tax Credit 
(FTC), chamada nexo jurisdicional, de 
acordo com o advogado José Rubens 
Scharlack, sócio do escritório Scharlack 
Advogados e Scharlack PLLC. 
“Basicamente demanda que o imposto 
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pago no país de fonte [no caso, o Brasil] 
decorra de efetivas atividades, fontes ou 
propriedades situadas no país de fonte, 
de acordo com princípios tributários 
internacionalmente aceitos”, diz. 
 
Sem o direito a usar os créditos, os 
contribuintes nos Estados Unidos 
acabarão recolhendo um montante 
maior a título de imposto de renda, 
explica Luis Guilherme Gonçalves, da 
consultoria tributária BT7 Partners. 
 
Já para os contribuintes no Brasil ficará 
mais caro importar serviços e tecnologia 
dos EUA. “Vale ressaltar que essas 
transações se dão, em grande medida, 
entre empresas do mesmo grupo 
econômico”, afirma Antonio Moreno. 
“Ou seja, a operação brasileira de 
empresas americanas fica menos 
eficiente e o mercado nacional menos 
atraente.” 
 
O imposto de renda pago nos EUA era 
usado como crédito para abater do 
imposto devido no Brasil. “Não está 
totalmente claro se assim permanecerá, 
já que, ainda que exista ato formal da 
Receita Federal permitindo o crédito 
[Ato Declaratório SRF nº 28/2000], fato 
é que está em xeque a sua própria 
condição de existência: a reciprocidade 
de tratamento fiscal”, diz Moreno. 
 
A regulamentação americana colocou 
uma única salvaguarda: a existência de 
acordo para evitar bitributação. “China e 
Índia têm. Talvez a única economia 
relevante que não tem esse tipo de 
acordo com os EUA é a brasileira”, 
afirma Gustavo Carmona, sócio-líder de 
tributação internacional da EY. 
 
Para haver um acordo contra a 
bitributação, contudo, o processo é 
complexo. Segundo Carmona, depende 
de uma ampla negociação, envolvendo a 
Câmara, o Senado, o presidente da 
República e o próprio Senado 
americano. 
 
Do ponto de vista das regras de preço de 
transferência, a mudança impõe que os 
Estados Unidos não vão mais aceitar 
ajuste de preço que não esteja alinhado 

com os princípios da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Esse é o caso das 
normas brasileiras. 
As regras de preço de transferência 
trazem cálculos para a determinação dos 
valores de mercadorias importadas ou 
exportadas entre empresas do mesmo 
grupo, no Brasil e no exterior. O objetivo 
é evitar a evasão fiscal. 
 
Para Carmona, uma alteração nessas 
regras seria algo mais viável para o 
Brasil tentar manter seu direito a 
créditos nas operações com os Estados 
Unidos. “Quanto a preço de 
transferência, uma mudança das regras 
depende só do Brasil”, afirma. “Existe 
um documento conjunto da OCDE com 
a Receita Federal, de 2019, falando do 
assunto. Teremos uma movimentação 
nisso?” 
 
Procurada pelo Valor, a Receita Federal 
informou que não iria se manifestar a 
respeito, porque ainda analisa a questão. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/17/mudancas-em-regras-
tributarias-nos-eua-afetam-brasil.ghtml 
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Legislação 

STF e a exigência equivocada 
do ITBI 
 
Não há interpretação extensiva da 
decisão do STF sobre integralização de 
imóveis no capital social de empresa 
que possa dar suporte a essa exigência 
 
Por Júlia Vituli e Maria Paula 
Carvalho Molinar 
17/02/2022 05h03  Atualizado há 6 
horas 

 
E mentização é o uso indevido de uma 
ementa sobre um determinado tema em 
outro que não tenha relação com o 
primeiro. Ou seja, é o uso equivocado de 
um conceito firmado em um processo 
sem relação com a discussão em análise. 
Os danos podem ser imensuráveis. 
 
E é exatamente o que está acontecendo 
com o Imposto sobre Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI): os tribunais 
estaduais estão replicando a ementa de 
um julgamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) para casos que discutem a 
aplicação da imunidade do ITBI sob 
perspectiva completamente distinta. 
 
Não há interpretação extensiva da 
decisão do Supremo que possa dar 
suporte a essa exigência 
 
No segundo semestre de 2020, o STF 
encerrou o julgamento do RE 796.376 
(Tema nº 796), sob o rito da repercussão 
geral, decidindo que a imunidade do 
ITBI nos aumentos de capital com 
imóveis em sociedades não imobiliárias 
não alcançaria valores que não fossem 
destinados à conta “capital social” do 
balanço dessas sociedades. 
 
O entendimento que prevaleceu foi no 
sentido de que o valor que superar o 
limite da conta “capital social”, quando 
destinado a outra conta do patrimônio 
líquido, não está abarcado pela 

imunidade tributária trazida pelo artigo 
156, parágrafo 2º, I, da Constituição 
Federal, uma vez que a norma 
constitucional fala em “realização de 
capital”. 
 
E aqui não ponderamos a interpretação 
dada pelo STF ao caso analisado, mas 
sim dos Tribunais de Justiça que 
simplesmente replicam a ementa do 
julgado do Supremo para casos com 
natureza fática completamente 
diferente. Explicamos. 
 
A origem de toda a discussão nos autos 
do RE 796.376 é um mandado de 
segurança impetrado por uma sociedade 
holding, com as atividades de 
“participação societária e acionária em 
outras empresas e a representação 
comercial por conta própria ou de 
terceiros”, e com capital social no valor 
de R$ 24.000,00. 
 
Os sócios da holding pretendiam 
integralizar ao capital social 17 bens 
imóveis avaliados em valor muito 
superior, sendo que a diferença entre a 
conta “capital social” e o valor atribuído 
aos imóveis foi contabilizada na conta 
“ágio na subscrição de quotas, do 
patrimônio líquido”. 
 
O município de jurisdição dos imóveis 
que seriam transferidos para a holding 
se recusou a emitir a guia reconhecendo 
a imunidade integral do imposto sob a 
justificativa de que a imunidade deveria 
estar restrita ao valor destinado à conta 
“capital social” do balanço da sociedade. 
A pretensão do município, à época dos 
fatos, era exigir o ITBI sobre a diferença 
positiva entre o valor do capital social da 
sociedade e o valor histórico (isto é, o 
valor pago pelos sócios no momento da 
aquisição do bem imóvel) dos bens 
integralizados. 
 
O resultado da discussão já é de 
conhecimento geral dos profissionais 
que atuam na área tributária. O STF, por 
7 votos a 4, fixou a seguinte tese: “A 
imunidade em relação ao ITBI, prevista 
no inciso I do parágrafo 2º do artigo 156 
da Constituição Federal, não alcança o 
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valor dos bens que exceder o limite do 
capital social a ser integralizado”. 
 
É de extrema importância reforçar que 
em nenhum momento foi mencionada 
qualquer pretensão do município em 
exigir o ITBI sobre a diferença entre o 
valor venal e o valor atribuído ao imóvel 
pelos sócios. 
 
O objeto da discussão ficou restrito à 
destinação do valor atribuído aos 
imóveis às contas “capital social” e “ágio 
na subscrição de quotas” do patrimônio 
líquido, e a possibilidade, ou não, de 
reconhecer a imunidade tributária à 
parcela do valor destinado à segunda 
conta do patrimônio líquido. 
 
Ocorre que, com fundamento exclusivo 
na leitura da tese fixada pelo STF, os 
municípios têm exigido o ITBI sobre a 
diferença positiva entre o valor venal e o 
valor contábil do bem imóvel, 
prejudicando o direito constitucional 
dos contribuintes à imunidade do ITBI 
nas contribuições ao capital social de 
pessoas jurídicas. 
 
E, pior, os contribuintes, ao levarem 
suas demandas ao Judiciário, confiantes 
de que seus pedidos encontrariam 
guarida nos tribunais estaduais, têm se 
deparado com decisões que se limitam a 
replicar a tese fixada pelo STF que, 
importante reforçar novamente, não 
avaliou, e sequer confirmou, a 
possibilidade de exigência do ITBI sobre 
a diferença entre o valor contábil e o 
valor venal dos imóveis. 
 
Um ano e meio após o julgamento do RE 
796.376, nós advogados temos nos 
deparado com diversas decisões de 
Tribunais de Justiça que, de maneira 
equivocada, passaram a decidir, com 
fundamento na ementa da decisão do 
STF, que se o sócio optar por utilizar o 
valor de custo (histórico) do imóvel para 
integrar o capital da sociedade, a 
diferença positiva entre o valor do 
capital social subscrito e o valor venal 
(ou valor venal de referência) do bem 
imóvel deveria ser tributado pelo ITBI. 
 

Trata-se de um desvirtuamento da tese 
fixada pelo STF como tentativa dos 
municípios em exigir o imposto sem 
fundamento em lei. E não há 
interpretação extensiva da decisão do 
Supremo que possa dar suporte a essa 
exigência - trata-se de violação ao 
princípio constitucional da estrita 
legalidade. 
 
Essa indevida interpretação e replicação 
do entendimento a casos de natureza 
fática diferentes, além de subsidiar os 
municípios a pleitearem o ITBI de novos 
contribuintes que fizeram este tipo de 
operação societária, traz insegurança 
jurídica no âmbito judicial para aqueles 
que já discutiam a matéria. 
 
Júlia Vituli e Maria Paula Carvalho 
Molinar são advogadas de Candido 
Martins Advogados 
 
Este artigo reflete as opiniões do 
autor, e não do jornal Valor 
Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser 
responsabilizado pelas 
informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza em 
decorrência do uso dessas 
informações 
 

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

cia/2022/02/17/stf-e-a-exigencia-

equivocada-do-itbi.ghtml 

 

Retorne ao índice  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/17/stf-e-a-exigencia-equivocada-do-itbi.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/17/stf-e-a-exigencia-equivocada-do-itbi.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/17/stf-e-a-exigencia-equivocada-do-itbi.ghtml
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Brasil 

Muito além da gasolina: 
Impacto da alta do petróleo 
vai das embalagens a tecidos 
e calçados 
 
Derivados da commodity são usados 
como matéria-prima para uma gama de 
produtos — químicos, plásticos e 
têxteis, por exemplo — e isso se traduz 
em aumento de custos 
 
João Sorima Filho 
 
17/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
17/02/2022 - 07:26 
 

Impacto da disparada do petróleo vai do 

plástico das embalagens a tecidos e 

calçados Foto: Arquivo 

 

SÃO PAULO E RIO - A alta de 46% na 

cotação do petróleo nos últimos 12 

meses não mudou apenas os preços dos 

combustíveis. Em fevereiro do ano 

passado, o barril do Brent era negociado 

na faixa de US$ 65. Na quarta-feira, 

fechou em alta de 1,64%, a US$ 94,98. 

Essa mudança para o maior patamar em 

sete anos atinge em cheio a indústria. 

Derivados de petróleo são usados como 

matéria-prima para uma gama de 

produtos — químicos, plásticos e têxteis, 

por exemplo — e isso se traduz em 

aumento de custos. O resultado são 

repasses ao longo da cadeia de produção 

que terminam no bolso do consumidor. 

 

— A indústria é pressionada com a alta 

de preços das matérias-primas 

derivadas de petróleo e acaba 

repassando à cadeia de produção e ao 

consumidor. O transporte e a logística já 

estão mais caros com o aumento do 

preço dos combustíveis e do frete. Tudo 

isso se transforma em mais inflação — 

analisa Renan Sujii, estrategista da 

RIMS3 Capital, que acompanha o 

comportamento do preço do petróleo. 

 

A indústria de plástico, por exemplo, viu 

o preço de insumos como polipropileno 

(usado para fabricar de sacos para grãos 

e fertilizantes a cadeiras plásticas, 

brinquedos e eletrodomésticos) e 

polietileno (usado em embalagens de 

biscoitos, massas e sacos plásticos) subir 

mais de 100%, em média, segundo José 

Ricardo Roriz Coelho, presidente da 

Abiplast, associação do setor. 
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Cadeia Longa 

 

 

  

O PVC também teve alta similar e é 

utilizado em embalagens de 

refrigerantes, água, alimentos e 

remédios. Roriz ressalta que, na cesta 

básica do brasileiro, 80% dos itens são 

embalados com plástico: 

 

— Espero que este nível de aumento da 

matéria-prima não se repita porque 

seria um desastre, já que os 

consumidores arcariam com o aumento, 

especialmente os mais pobres. 

 

Dólar cai a R$ 5,12 

 

Em 2021, as matérias-primas subiram 

no embalo da retomada da demanda, da 

alta do petróleo e do dólar valorizado. 

Este ano, com inflação alta, a demanda 

está mais fraca e o dólar dá sinais de 

alívio. Na quarta-feira, a moeda 

americana fechou em baixa de 1,01%, a 

R$ 5,12, o menor nível desde o fim de 

julho. 

 

Os investidores reagiram à ata do banco 

central americano, que confirmou a 

perspectiva de alta de juro, mas com 

atuação mais incisiva para combater a 

inflação. 

 

O alívio no câmbio não compensa tudo, 

porém. Segundo Roriz, uma queixa do 

setor é a concentração do mercado na 

Braskem, petroquímica que é a maior 

produtora de resinas. 

https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-fecha-em-512-menor-valor-em-quase-sete-meses-bolsa-sobe-ata-do-fed-sinaliza-que-alta-dos-juros-esta-proxima-25396924
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-fecha-em-512-menor-valor-em-quase-sete-meses-bolsa-sobe-ata-do-fed-sinaliza-que-alta-dos-juros-esta-proxima-25396924
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— Não há concorrência na matéria-

prima. Temos um oligopólio no 

fornecimento, o que facilita o repasse do 

preço à indústria — diz. 

 

O presidente da Abiplast também se 

queixa das tarifas de importação de 

matérias-primas, de 14%. Nos países que 

integram a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), na qual o Brasil 

tenta conquistar uma vaga, a tarifa é de 

6%. 

 

Para Ilan Arbetman, analista de petróleo 

e gás da Ativa Investimentos, grandes e 

pequenas empresas têm dificuldade de 

segurar impacto dessa magnitude e 

precisam repassar ao menos parte ao 

consumidor. Além de insumos, há 

pressões de transporte, logística e 

energia elétrica com o uso de 

termelétricas que usam diesel como 

combustível. 

 

Fernando Pimentel, presidente da 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

e de Confecção (Abit) cita reajuste de 

32% no poliéster (matéria-prima com 

origem no petróleo, presente em roupas 

e cortinas), entre janeiro de 2020 e 

janeiro deste ano, acompanhando a 

escalada do barril. 

 

— Há relação direta de reajuste de 

preços de matérias-primas com a alta do 

petróleo. E há o caso do elastano da 

China, que teve reajuste de 115% no 

mesmo período com o crescimento da 

demanda por esse produto e dólar mais 

caro — diz Pimentel. 

 

Nos têxteis, considerando malhas e 

tecidos, a inflação de “porta de fábrica”, 

sem impostos e fretes, medida pelo 

Índice de Preços ao Produtor (IPP), do 

IBGE, ficou em 27% ano passado, 

refletindo a alta das matérias-primas. Já 

o IPP do vestuário subiu 16%, com a 

inflação ao consumidor subindo 10%. 

Isso mostra que o reajuste de matérias-

primas não chegou totalmente ao varejo. 

 

Margem menor 
 

Para setores que são consumidores de 

produtos químicos, como montadoras, 

embalagens, construção civil e calçados, 

a alta dos preços, ano passado, chegou a 

62,25%. Dependendo do peso dos 

químicos no produto final também 

houve repasse aos preços, embora não 

no mesmo nível, explica Fátima 

Giovanna, diretora de economia e 

estatística da Abiquim, associação do 

setor. 

 

IMAGENS MOSTRAM COMO 

VÃO OPERAR OS 'CARROS 

ELÉTRICOS' QUE PODEM 

TOMAR OS CÉUS DO BRASIL A 

PARTIR DE 2025 
 

  

https://oglobo.globo.com/economia/imagens-mostram-como-vao-operar-os-carros-eletricos-que-podem-tomar-os-ceus-do-brasil-partir-de-2025-25156301
https://oglobo.globo.com/economia/imagens-mostram-como-vao-operar-os-carros-eletricos-que-podem-tomar-os-ceus-do-brasil-partir-de-2025-25156301
https://oglobo.globo.com/economia/imagens-mostram-como-vao-operar-os-carros-eletricos-que-podem-tomar-os-ceus-do-brasil-partir-de-2025-25156301
https://oglobo.globo.com/economia/imagens-mostram-como-vao-operar-os-carros-eletricos-que-podem-tomar-os-ceus-do-brasil-partir-de-2025-25156301
https://oglobo.globo.com/economia/imagens-mostram-como-vao-operar-os-carros-eletricos-que-podem-tomar-os-ceus-do-brasil-partir-de-2025-25156301
https://oglobo.globo.com/economia/imagens-mostram-como-vao-operar-os-carros-eletricos-que-podem-tomar-os-ceus-do-brasil-partir-de-2025-25156301
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O eVTOL demandará uma 

infraestrutura bem mais simples que a 

necessária para os aviões nos 

aeroportos. A decolagem é vertical, 

como helicópteros e drones, 

dispensando longas pistas. Com a 

vantagem de o motor elétrico ser bem 

mais silencioso que o dos helicópteros, 

que ganharão forte concorrente Foto: 

Divulgação / Reprodução 

 

Simulação de voo do modelo de eVTOL 

da alemã Lilium, que a Azul quer trazer 

ao Brasil a partir de 2025 para trajetos 

curtos, como Rio-Búzios ou São Paulo-

Guarujá Foto: Reprodução / Divulgação 

 

Azul firmou parceria com a alemã Lilium 

para trazer ao país 220 carros voadores 

a partir de 2025. Os modelos elétricos 

têm autonomia de 200 quilômetros 

entre uma recarga e outra Foto: 

Divulgação 

A start-up alemã Lilium desenvolve o 

carro elétrico que a Azul quer trazer para 

o país: fabricante tem um dos cerca de 

140 projetos do gênero em 

desenvolvimento no mundo Foto: 

Reprodução / Divulgação 

 

A Azul avalia que esse tipo de aeronave 

elétrica terá um custo baixo para os 
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passageiros, ampliando o acesso a voos 

curtos a quem hoje não pode pagar por 

uma viagem de helicóptero Foto: 

Divulgação 

 

O interior do Lilium parece confortável e 

parece uma mistura de avião com 

automóvel: cabem seis passageiros e um 

piloto. E há ainda um compartimento 

para bagagens a bordo Foto: 

Reprodução / Divulgação 

 

Azul aposta nesse tipo de veículo voador 

para abrir um novo nicho de mercado. O 

desafio será certificar o novo modal e 

garantir a segurança dos passageiros. 

Foto: Divulgação 

 

Simulação de embarque no Lilium, 

veículo voador elétrico que tem 

capacidade para seis passageiros e um 

piloto. Decolagem é vertical, como os 

helicópteros. Azul quer operá-los no 

Brasil a partir de 2025 para voos curtos, 

como entre São Paulo e Guarujá ou Rio e 

Paraty. Foto: Reprodução/Divulgação 

Carro voador da Lilium tem autonomia 

de 200 quilômetros, a maior entre os 

concorrentes. Será ideal para substituir 

viagens de carro de curta distância. Um 

carioca poderá chegar a Búzios em 

minutos, por exemplo, para um fim de 

semana no balneário. Nada mal 

sobrevoar os engarrafamentos enquanto 

os motoristas padecem lá embaixo. Foto: 

Divulgação / Reprodução 
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Ainda em fase de testes, o eVTOL da 

Lilium tem um desafio para a frente: a 

certificação para poder voar 

comercialmente. Por isso a aliança com 

uma companhia aérea como a Azul faz 

sentido agora: a experiência de quem já 

sabe certificar aviões pode ajudar a 

enfrentar uma regulação num modal de 

transporte totalmente novo Foto: 

Divulgação/Reprodução 

 

A demanda por produtos químicos no 

país cresceu 20% em dois anos, recorde 

histórico, enquanto a oferta não 

acompanhou. Indústria de base, os 

químicos passam por diversas cadeias 

produtivas, da agricultura a saúde. Com 

a pandemia, cresceu a produção de 

luvas, máscaras, álcool gel, 

medicamentos e vacinas. 

 

Ao mesmo tempo, o preço da nafta, 

principal insumo químico e derivado do 

petróleo, subiu de US$ 428 por 

tonelada, em dezembro de 2020, para 

US$ 695 a tonelada em dezembro de 

2021. O Brasil importa 80% de toda a 

nafta consumida pela indústria. O preço 

de parte do gás usado pelas indústrias 

químicas está atrelado ao petróleo. 

 

A fabricante de calçados Usaflex, com 

quatro unidades industriais no Rio 

Grande Sul, viu aumento médio de 20% 

a 25%, no último ano, nas resinas 

termoplásticas usadas em solados e 

palmilhas. Em algumas resinas, a alta foi 

de 70%. 

Disparada do preço do petróleo Foto: 

Angus Mordant / Reuters 

 

Para evitar preços ainda mais elevados, 

já que o petróleo continua subindo, e se 

prevenir de eventual falta de resinas, a 

Usaflex vem trabalhando com estoques 

reforçados. 

 

— Repassamos cerca de 10% (do 

aumento de insumos ao consumidor), o 

que reduziu nossa margem. Mas temos 

trabalhado para aumentar a 

produtividade e buscar novos 

fornecedores de matéria-prima de 

qualidade — afirma Marcelo Guimarães, 

diretor industrial da Usaflex. 

 

Paulo Engler, diretor executivo da 

Abipla, associação da indústria de 

higiene e limpeza, diz que frete e energia 

foram os fatores mais relevantes para o 
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setor, incluindo embalagens e insumos. 

Com produtos de menor valor, não foi 

possível repassar tudo, o jeito foi reduzir 

a margem. (Colaborou Vitor da Costa) 

 

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/muito-alem-da-gasolina-
impacto-da-alta-do-petroleo-vai-das-
embalagens-tecidos-calcados-
25398026 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/muito-alem-da-gasolina-impacto-da-alta-do-petroleo-vai-das-embalagens-tecidos-calcados-25398026
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/muito-alem-da-gasolina-impacto-da-alta-do-petroleo-vai-das-embalagens-tecidos-calcados-25398026
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/muito-alem-da-gasolina-impacto-da-alta-do-petroleo-vai-das-embalagens-tecidos-calcados-25398026
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/muito-alem-da-gasolina-impacto-da-alta-do-petroleo-vai-das-embalagens-tecidos-calcados-25398026
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/muito-alem-da-gasolina-impacto-da-alta-do-petroleo-vai-das-embalagens-tecidos-calcados-25398026
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Economia 

'Pivate Sandbox' Após Apple, 
Google vai mudar regras para 
a privacidade. Entenda 
 

'Big tech' vai limitar compartilhamento 

de dados com apps e dificultar 

rastreamento de anúncios. Empresa 

reage a mudanças no iOS, diz 

especialista 

 
Carolina Nalin 
17/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
17/02/2022 - 09:30 
 

Escritório do Google em Nova York 
Foto: Michael Nagle/Bloomberg 
 

RIO - Até o fim deste ano, o Google deve 

lançar uma versão beta para 

desenvolvedores do sistema operacional 

Android capaz de combinar soluções de 

publicidade mais eficazes para as 

empresas com maior proteção à 

privacidade dos usuários. 

O anúncio foi feito nesta quarta-feira 

pela gigante do Vale do Silício, na 

Califórnia (EUA), que há anos domina 

o bilionário mercado global de 

publicidade digital com seu buscador 

líder e outros serviços on-line e está na 

mira dos órgãos reguladores. 

Novos recursos do Privacy Sandbox 
podem acabar com o Advertising ID 
Foto: Chris Goodney / Photographer: 
Chris Goodney 
 

O plano marca a segunda fase de projeto 

"Privacy SandBox" do Google. 

Especialistas ouvidos pelo GLOBO 

avaliam que as mudanças anunciadas 

empresa respondem às pressões da 

sociedade e dos órgãos reguladores por 

mais privacidade na internet. 

A forma de implementação é também 

considerada menos abrangente em 

comparação à executada pela Apple. 

https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/google-vai-limitar-compartilhamento-de-dados-com-apps-rastreamento-de-anuncios-25396981
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/google-vai-limitar-compartilhamento-de-dados-com-apps-rastreamento-de-anuncios-25396981
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O Google, que fechou um acordo com a 

Autoridade da Concorrência e Mercados 

do Reino Unido (CMA) para eliminar o 

uso de cookies no navegador Chrome até 

2023 e substituí-los pelos 'Topics' 

(categorias de interesse que formam 

ferramenta menos invasiva),  fez um 

convite aberto a todos os agentes da 

indústria de publicidade digital. 

Esse público-alvo inclui 

desenvolvedores e anunciantes. O 

convite foi para que eles revisem as 

propostas da empresa com relação à 

privacidade dos anúncios no Android e 

teçam comentários. 

METAVERSO: VEJA COMO ESTÁ 
SENDO DESENVOLVIDO O 
ESPAÇO VIRTUAL IDEALIZADO 
POR ZUCKERBERG 
 
  

Metaverso: Ambiente que mescla físico e 
virtual é a nova aposta de Zuckerberg 
Foto: Reprodução/Facebook 
 

No metaverso idealizado por 
Zuckerberg, mundos virtuais em 3D 
poderão se conectar com experiências 
reais Foto: Reprodução/Facebook 
 

No metaverso, corpos físicos se 
misturam com avatares e público poderá 
curtir um evento sem que o espaço físico 
limite o tamanho do público no local 
Foto: Reprodução/Facebook 
 

No metaverso, fronteira entre o físico e o 
digital é interrompida Foto: 
Reprodução/Facebook 
 

No novo ambiente 'metaversal', artes 
serão em 3D e poderão proporcionar 

https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/topics-no-lugar-dos-cookies-entenda-nova-tecnologia-que-google-desenvolve-para-anuncios-on-line-25380112
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/topics-no-lugar-dos-cookies-entenda-nova-tecnologia-que-google-desenvolve-para-anuncios-on-line-25380112
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/topics-no-lugar-dos-cookies-entenda-nova-tecnologia-que-google-desenvolve-para-anuncios-on-line-25380112
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/metaverso-veja-como-esta-sendo-desenvolvido-espaco-virtual-idealizado-por-zuckerberg-25255765
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/metaverso-veja-como-esta-sendo-desenvolvido-espaco-virtual-idealizado-por-zuckerberg-25255765
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/metaverso-veja-como-esta-sendo-desenvolvido-espaco-virtual-idealizado-por-zuckerberg-25255765
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/metaverso-veja-como-esta-sendo-desenvolvido-espaco-virtual-idealizado-por-zuckerberg-25255765
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/metaverso-veja-como-esta-sendo-desenvolvido-espaco-virtual-idealizado-por-zuckerberg-25255765
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/metaverso-veja-como-esta-sendo-desenvolvido-espaco-virtual-idealizado-por-zuckerberg-25255765
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experiência imersiva Foto: 
Reprodução/Facebook 
 

No metaverso, ações do mundo físico 
podem ser reproduzidas no mundo 
digital e vice-versa Foto: 
Reprodução/Facebook 
 

Experiência imersiva deve mudar a 
forma como realizamos compras Foto: 
Reprodução/Facebook 
 

Fim anunciado de rastreador 

O Google pretende limitar o 

compartilhamento de dados dos 

usuários com aplicativos e eliminar em 

breve o Advertising ID, que é uma 

espécie de identificador de dispositivo 

para anunciantes. Ele permite rastrear 

anonimamente a atividade de usuários 

em aparelhos Android, embora a 

empresa tenha se comprometido com a 

manutenção do sistema por pelo menos 

dois anos. 

No lugar do Advertising ID, a empresa 

propõe que sejam feitos anúncios 

personalizados com base em tópicos 

recentes de interesse do usuário, de 

forma parecida com o funcionamento 

atual do Topics em seu nevageador. No 

entanto, não deu mais detalhes. 

 
UNIÃO EUROPEIA E EMPRESAS 
DE TECNOLOGIA: UMA BRIGA 
ANTIGA 
 
Microsoft 
 

Foto: MIKE BLAKE / REUTERS 
 

A Microsoft recebeu, ao todo, € 1,46 

bilhão em multas. Um primeiro valor, de 

€ 899 milhões, foi em 2008 por não 

cumprir com determinações anteriores 

que condenavam a recusa em 

compartilhar códigos com rivais e o fato 

de agrupar seu Internet Explorer com o 

sistema operacional. Em 2013, foi 

multada por não oferecer escolha entre 

os browsers. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/uniao-europeia-empresas-de-tecnologia-uma-briga-antiga-21524185
https://oglobo.globo.com/economia/uniao-europeia-empresas-de-tecnologia-uma-briga-antiga-21524185
https://oglobo.globo.com/economia/uniao-europeia-empresas-de-tecnologia-uma-briga-antiga-21524185
https://oglobo.globo.com/economia/uniao-europeia-empresas-de-tecnologia-uma-briga-antiga-21524185
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Intel 
 

 
A fabricante de chip foi condenada a 

pagar, em 2009, € 1,06 bilhão por 

distorcer o mercado ao oferecer 

descontos a companhias que se 

dispusessem a evitar produtos de seus 

rivais. A empresa apelou da decisão e o 

resultado só deve ser conhecido em 

2018. 

 
Qualcomm 
 

Foto: Pau Barrena / Bloomberg 
 

Também fabricante de chips, a 

Qualcomm foi acusada de pagamento 

ilegal a clientes pelo uso da tecnologia e 

venda de sets de chips a preço abaixo de 

custo para eliminar um concorrente do 

mercado. Se confirmada a denúncia, 

feita em 2015, a multa pode chegar a € 2 

bilhões. 
Apple 

Foto: Lucy Nicholson / Reuters 
 

A Comissão Europeia exigiu, em 2016, 

que a Apple pague € 13 bilhões à Irlanda. 

A avaliação foi de que o acordo tributário 

entre a companhia e o país europeu é 

ilegal. Com isso, a empresa deveria 

devolver o valor que recebeu em 

desonerações, acrescido de juros. A 

Irlanda afirmou que vai recorrer. 

 
Facebook 
 

Foto: Noah Berger / AP 
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A multa sobre o Facebook foi de € 110 

milhões em 2017. Ao assumir o 

aplicativo de mensagens instantâneas 

WhatsApp, o Facebook afirmou que não 

poderia conectar as contas entre os dois 

serviços. Só que isso acabou sendo feito 

dois anos mais tarde. 

 
Google 
 

 
Após sete anos de investigações, a 

Comissão Europeia determinou multa 

recorde de € 2,42 bilhões (US$ 2,72 

bilhões) ao Google por desrespeitar leis 

antitruste com seu serviço de vendas on-

line e abusar de seu domínio de 

mercado. 

 
Seria uma resposta à Apple? 

Sem mencionar diretamente a Apple, o 

Google também afirmou no comunicado 

que "outras plataformas adotaram uma 

abordagem diferente à privacidade dos 

anúncios, restringindo sem rodeios as 

tecnologias existentes usadas por 

desenvolvedores e anunciantes". 

Para Leonardo Brossa, sócio da agência 

Quintal, o comunicado do Google é uma 

resposta clara à Apple, que já vem num 

esforço de oferecer privacidade como 

um diferencial dos seus produtos, sejam 

eles hardwares ou softwares. 

Apple mudou seu sistema operacional 
no ano passado Foto: Reuters 

Ele pondera, contudo, que a estratégia 

da gigante de buscas é "menos abrupta" 

que a da Apple, vistas as diferenças entre 

as formas de geração de receita. Embora 

ambas vendam serviços digitais, a Apple 

também vende dispostivos e o Google 

vende, principalmente, anúncios. 

— O Google, como maior plataforma de 

publicidade do mundo hoje, sabe que 

não pode dar um tiro no pé. O que eles 

estão fazendo é um movimento de 

transição, conversando com o 

desenvolvedor. No fim das contas, vão 

encontrar uma solução. Mas a 
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publicidade vai passar por um momento 

de adequação por meio das plataformas. 

Acho que vai acontecer novamente uma 

concentração da mídia programática, 

mas em prol de privacidade — analisa 

Brossa. 

Anunciantes terão de se mexer 

Para Claudia Boaventura, diretora de 

comunicação da Abradi, associação que 

reúne as agências digitais, as mudanças 

anunciadas pelo Google - assim como a 

nova política de privacidade da Apple - 

obrigam o mercado de anúncios digitais 

a se reestruturar, uma vez que limitam a 

quantidade de dados disponíveis para 

criação de publicidade direcionada. 

Ela também destaca a diferença na 

forma de implementação, em 

comparação com a adotada pela 

fabricante do iPhone: 

— Os gestores de tráfego sofreram um 

impacto com o iOS 14 (que implementou 

nova política de privacidade), muitos 

foram pegos de surpresa. O Google 

acerta na comunicação e acho que uma 

decisão como essa acaba forçando ações 

de empresas que antes só gastariam uma 

verba no anúncio patrocinado, mas não 

estavam preocupadas em fazer um bom 

serviço ou em gerar conteúdo realmente 

útil. 

Facebook reage de forma distinta 

Na Apple, a Transparência de 

Rastreamento de Aplicativos (ATT) deu 

ao sistema operacional iOS 14.5 um 

recurso que permite aos usuários 

escolherem se permitem ou não serem 

rastreados por aplicativos e serviços. 

Placa do botão 'curtir', na sede do 
Facebook, apareceu coberta nesta 
quinta-feira Foto: Reprodução 

Essa mudança já tem impactado os 

negócios de publicidade de várias 

plataformas, mas notadamente o 

Facebook, que recentemente amargou 

perdas e a maior desvalorização de ações 

já registrada no mercado americano. 

https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/facebook-teve-maior-queda-de-valor-de-mercado-da-historia-entenda-em-seis-pontos-origem-da-crise-25380342
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/facebook-teve-maior-queda-de-valor-de-mercado-da-historia-entenda-em-seis-pontos-origem-da-crise-25380342
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/facebook-teve-maior-queda-de-valor-de-mercado-da-historia-entenda-em-seis-pontos-origem-da-crise-25380342
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O Facebook frustrou investidores ao 

admitir que deve perder cerca de US$ 10 

bilhões em receitas com a venda de 

anúncios em 2022 em razão 

das mudanças da Apple, combatidas 

ferozmente pelo líder da rede social, 

Mark Zuckerberg. 

Mark Zuckerberg apresenta novo nome 
da empresa: Facebook Inc. passa a se 
chamar 'Meta' Foto: 
Reprodução/Connect 

Dessa vez, a Meta, controladora do 

Facebook, expressou apoio à forma 

como o Google planeja implementar 

seus ajustes de privacidade. 

"Encorajador ver essa abordagem 

colaborativa de longo prazo para a 

publicidade personalizada de proteção à 

privacidade do Google", escreveu 

Graham Mudd, vice-presidente de 

marketing de produtos, anúncios e 

negócios do Facebook no Twitter. 

“Esperamos continuar trabalhando com 

eles e com a indústria em tecnologia de 

aprimoramento de privacidade por meio 

de grupos do setor”. 

https://oglobo.globo.com/economia/te
cnologia/pivate-sandbox-apos-apple-
google-vai-mudar-regras-para-
privacidade-entenda-25397086 
 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/perdas-do-facebook-dao-dimensao-ao-impacto-da-nova-politica-de-privacidade-da-apple-na-publicidade-on-line-25379718
https://oglobo.globo.com/economia/perdas-do-facebook-dao-dimensao-ao-impacto-da-nova-politica-de-privacidade-da-apple-na-publicidade-on-line-25379718
https://oglobo.globo.com/economia/perdas-do-facebook-dao-dimensao-ao-impacto-da-nova-politica-de-privacidade-da-apple-na-publicidade-on-line-25379718
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/pivate-sandbox-apos-apple-google-vai-mudar-regras-para-privacidade-entenda-25397086
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/pivate-sandbox-apos-apple-google-vai-mudar-regras-para-privacidade-entenda-25397086
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/pivate-sandbox-apos-apple-google-vai-mudar-regras-para-privacidade-entenda-25397086
https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/pivate-sandbox-apos-apple-google-vai-mudar-regras-para-privacidade-entenda-25397086
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Economia 

'Não há uma solução de curto 
prazo para o gargalo do frete 
marítimo', diz presidente da 
Maersk 
 
Robbert van Trooijen, do gigante 
dinamarquês do transporte marítimo e 
da logística, afirma que o ritmo de 
normalização no transporte marítimo é 
incerto 
 
Entrevista com 
Robbert van Trooijen, presidente da 
Maersk para a América Latina 

 

Vinicius Neder, O Estado de 

S.Paulo 

17 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 
RIO - Os gargalos das cadeias de 

abastecimento devem durar até 

meados do ano, mas ainda há incerteza 

sobre o ritmo de normalização, 

disse Robbert van Trooijen, 

presidente para a América Latina e 

o Caribe do grupo A.P. Møller-

Maersk, gigante dinamarquês do 

transporte marítimo e da logística, que 

colheu bons resultados globais em meio 

à crise.  

 

As incertezas passam também pela 

dificuldade em expandir a 

infraestrutura, segundo o executivo. A 

seguir, os principais trechos da 

entrevista: 

Robbert van Trooijen, presidente da 

Maersk para a América Latina; ele 

afirma que a capacidade global está 

sendo usada 'em 100%’ Foto: Kenneth 

Lim 

 

Por que os gargalos estão 
demorando tanto para passar? 

 
É um assunto global, não é 

de Brasil nem regional. Alguns 

mercados tiveram um crescimento 

de demanda super alto. E a 

navegação é uma indústria que tem uma 

capacidade fixa por um tempo. Um 

navio não se constrói em um ou dois 

meses, se constrói em anos. As 

encomendas que a indústria faz hoje 

serão entregues em 2024. A capacidade 

global que temos está sendo utilizada em 

100%. Inclusive, afretamos mais navios. 

 

Não foi o suficiente? 

 
Aumentamos nossa capacidade, mas um 

navio que não existe não conseguimos 

afretar. E os donos desses navios são 

espertos, então, colocaram empréstimos 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,segmentos-da-industrianacionalainda-relatam-faltade-material-diz-fgv,70003954549
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,segmentos-da-industrianacionalainda-relatam-faltade-material-diz-fgv,70003954549
https://tudo-sobre.estadao.com.br/america-latina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/caribe
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,demanda-global-por-petroleo-deve-superar-niveis-pre-pandemia-neste-ano,70003954852
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,demanda-global-por-petroleo-deve-superar-niveis-pre-pandemia-neste-ano,70003954852
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,demanda-global-por-petroleo-deve-superar-niveis-pre-pandemia-neste-ano,70003954852
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bem mais altos, em condições de 

contrato bem mais alongados. A outra 

parte é a estrutura portuária, que 

também não cresce de um mês para o 

outro. Estamos conversando com os 

portos para otimizar a utilização da 

capacidade portuária, mas está 

chegando no limite. Os portos globais, 

incluindo os da América Latina, estão 

sendo bem utilizados neste momento. 

Também não tem uma solução de curto 

prazo. 

 

Quando a situação deverá começar a 

melhorar? 

 
Achamos que essa situação vai durar até 

metade do ano. E aí vai haver uma certa 

forma de normalização. Aonde vai 

chegar e como, não está claro ainda, mas 

vai haver uma certa normalização na 

segunda metade do ano. Dependendo 

dos desafios de infraestrutura locais, há 

lugares do mundo em que vai demorar 

mais. E depende também da demanda. A 

demanda mudou muito e deve 

normalizar em algum momento, mas 

não sabemos se os consumidores vão 

desistir de novos padrões de consumo 

tão rapidamente. 

 

No Brasil, a infraestrutura precária 

pode atrasar a normalização? 

 
Não tenho um olhar diferente para 

o Brasil. Um caso famoso é o Porto 

de Los Angeles, que tem 70 navios 

esperando por semanas esperando fora 

do porto. É a maior porta de entrada da 

Costa Oeste dos Estados Unidos. Não 

sei se vai normalizar tão rápido. Não vejo 

na América Latina uma coisa tão clara 

nesse sentido. 

 

A qualidade dos portos do Brasil 

preocupa? 

 
Comecei a trabalhar no Brasil em 1993. 

Em comparação com 1993, melhorou? 

Melhorou enormemente. Naquela 

época, era imprevisível se um navio de 

12 mil ou 13 mil contêineres conseguiria 

entrar num porto brasileiro. Não posso 

dizer que não houve uma melhoria 

enorme, mas, obviamente, o mundo 

muda. O que era suficiente ontem talvez 

não seja amanhã. Os maiores navios 

maiores do mundo já têm 25 mil TEUs 

(contêineres de 20 pés). 

 

Como vê os planos do governo para 

privatizar os portos públicos? 

 
Sou usuário do porto, não sou dono. 

Como usuário, qualquer privatização e 

qualquer investimento dos operadores 

portuários são um benefício para nós. 

Investimentos na infraestrutura estão 

sempre um pouco atrasados em relação 

ao crescimento do fluxo de cargas do 

mercado. É importante utilizar a 

infraestrutura logística da maneira mais 

eficiente possível. Normalmente, a 

privatização, em termos de criar uma 

relação puramente comercial entre as 

partes, ajuda o crescimento da eficiência 

da utilização da infraestrutura. Para nós, 

é um movimento positivo. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/Am%C3%A9rica%20Latina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/los-angeles-estados-unidos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte
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A operação integrada da logística 

ganhou impulso com a pandemia? 

 
A fragmentação da cadeia de logística 

apareceu como um problema. 

Tradicionalmente, as empresas têm suas 

equipes de abastecimento, sempre 

buscando preços mais econômicos para 

cada trecho da cadeia de suprimentos. 

Agora, há uma busca por custos integrais 

e a procura por informações sobre a 

cadeia. A pandemia bagunçou a relação 

entre os trechos da cadeia de 

suprimentos e mudou o comportamento 

do consumidor. As pessoas não 

podiam ir ao shopping e passaram 

a encomendar as coisas de casa, 

esperando a entrega no mesmo dia ou no 

dia seguinte, no máximo. São padrões 

que não existiam antes. 

 

A Maersk registrou bons resultados 

em meio à pandemia. Quais os planos 

para o Brasil? 

 
Acabamos de investir numa nova 

operação em Cajamar (SP), que é um 

centro de abastecimento super 

importante para a área de São Paulo. O 

novo armazém vai ficar pronto em 

junho, agora. Começamos a investir em 

soluções ferroviárias. Já tínhamos 

(soluções ferroviárias), mas agora 

estamos operando nosso primeiro 

terminal de contêineres na cidade de São 

Paulo, com quatro trens por semana, 

de Santos para São Paulo, com 

capacidade mensal de 320 contêineres 

(de 40 pés, em cada sentido, num total 

de 640 contêineres por mês). Estamos 

pensando em armazenagem como 

investimento principal. 

 

Qual a perspectiva de resultados no 

Brasil? 

 
Já estamos no Brasil faz décadas. 

Passamos por tudo, 

hiperinflação, Plano Real, muitas 

coisas. Uma coisa que levo do Brasil é 

que ele sempre cresce, sempre volta. 

Temos uma posição forte no transporte 

marítimo e temos uma posição crescente 

na área de logística. Nosso crescimento 

na logística não vai depender do 

crescimento do mercado como um todo. 

Estamos crescendo muito mais rápido 

do que o mercado hoje e vamos 

conseguir fazer isso nos próximos anos 

também. É um crescimento de dois 

dígitos e o primeiro número não é 1. 

 

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

ias/geral,nao-ha-uma-solucao-de-

curto-prazo-para-o-gargalo-do-frete-

maritimo-diz-presidente-da-

maersk,70003981533 

 

Retorne ao índice  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-pandemia-comercio-online-cresce-41-em-2020-e-acelera-processo-de-interiorizacao,70003660179
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-pandemia-comercio-online-cresce-41-em-2020-e-acelera-processo-de-interiorizacao,70003660179
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-pandemia-comercio-online-cresce-41-em-2020-e-acelera-processo-de-interiorizacao,70003660179
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cajamar-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/S%C3%A3o%20Paulo%20estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/santos-cidade-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/plano-real
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nao-ha-uma-solucao-de-curto-prazo-para-o-gargalo-do-frete-maritimo-diz-presidente-da-maersk,70003981533
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nao-ha-uma-solucao-de-curto-prazo-para-o-gargalo-do-frete-maritimo-diz-presidente-da-maersk,70003981533
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nao-ha-uma-solucao-de-curto-prazo-para-o-gargalo-do-frete-maritimo-diz-presidente-da-maersk,70003981533
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nao-ha-uma-solucao-de-curto-prazo-para-o-gargalo-do-frete-maritimo-diz-presidente-da-maersk,70003981533
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nao-ha-uma-solucao-de-curto-prazo-para-o-gargalo-do-frete-maritimo-diz-presidente-da-maersk,70003981533
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Economia 

Depósitos apostam no e-
commerce e ganham versão 
só para empresas 
 
Na Good Storage, a participação dos 
clientes pessoa jurídica era quase zero 
em 2019; neste ano, a fatia deve ser de 
50% 
 

André Jankavski, O Estado de 

S.Paulo 

 
17 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 

A Good Storage surgiu em 2013 de 

olho em um mercado bastante forte em 

outros países, especialmente 

nos Estados Unidos, mas ainda pouco 

explorado no Brasil: os depósitos 

chamados de self-storage, que são vistos 

como uma opção para estocar itens que 

não cabem mais nas residências. Agora, 

porém, o que está movimentando o 

mercado não são pessoas em busca de 

mais espaço, mas sim companhias 

de comércio eletrônico procurando 

meios de facilitar e acelerar as suas 

entregas. 

 

Segundo Thiago Cordeiro, presidente 

da Good Storage, a demanda das 

empresas do setor por esses espaços deu 

um salto nos últimos anos. Se em 2019 a 

procura era quase zero, em 2022 o 

segmento deve representar uma fatia de 

50% do negócio. Hoje, a empresa possui 

19 unidades e outros três parques 

logísticos voltados aos clientes 

corporativos.  

 

Thiago Cordeiro, presidente da Good 

Storage; com inaugurações para 

próximos dois anos, investimento já 

supera R$ 1,5 bi Foto: Daniela Toviansky 

 

De acordo com Cordeiro, já estão em 

construção outras nove unidades e 

quatro parques logísticos, que devem ser 

entregues até o fim de 2024. 

 

Com as entregas, a área bruta locável da 

Good Storage vai passar de 133 mil 

metros quadrados para 245 mil metros 

quadrados, um aumento de 84%. No 

total, com as inaugurações previstas nos 

próximos dois anos, a companhia terá 

investido cerca de US$ 300 milhões 

(mais de R$ 1,5 bilhão). O investimento 

vem da gestora de private 

equity Evergreen, que tem US$ 5,7 

bilhões (cerca de R$ 30 bilhões) sob 

gestão. 

 

Tanto investimento se apoia no fato de 

que, com a disputa mais forte na 

velocidade das entregas das compras 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/com%C3%A9rcio%20eletr%C3%B4nico
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feitas pela internet, as grandes varejistas 

encontraram nos self-storages uma 

saída para ampliar a eficiência do last 

mile – a última etapa do envio das 

mercadorias. Neste cenário, a 

companhia estima crescer 30% e chegar 

a um faturamento de R$ 100 milhões. 

“Os negócios são similares e temos o 

mesmo posicionamento de tentar 

resolver o mesmo problema para 

pessoas físicas e empresas, que é a falta 

de espaço”, diz o executivo. “Queremos 

estar nos lugares certos da cidade e 

trazer essa facilidade.” 

 

Diferenças 

 

Se nos empreendimentos destinados a 

pessoas físicas, reinam os depósitos com 

formato similar às garagens e espaços de 

1 m² a 150 m², nos parques logísticos há 

também espaço para as empresas 

montarem a sua operação, em uma área 

que ultrapassa os 2 mil m² – é 

justamente nesse segundo modelo de 

negócio que a empresa está apostado 

para os próximos anos. 

 

Para Cordeiro, esses investimentos estão 

longe de suprir a necessidade deste tipo 

de espaço logístico em São Paulo. 

Então, é praticamente certo que novas 

captações sejam necessárias para 

manter o ritmo de expansão. No longo 

prazo, até mesmo a abertura de 

unidades em outras cidades além da 

capital paulista está em estudo. De 

acordo com dados da consultoria Brain, 

apesar do otimismo de Cordeiro, a 

vacância no mercado de depósitos ainda 

é alta. No terceiro trimestre de 2021, 

último dado divulgado, 20,8% da área 

bruta locável estava vazia.  

 

Para Fábio Tadeu Araújo, sócio-

diretor da Brain, o fato de as empresas 

de comércio eletrônico abraçarem o 

modelo para agilizar suas entregas pode 

trazer, no futuro, vantagens também 

para os clientes pessoa física no setor.  

 

“À medida que o setor cresce e ganha 

escala, ele passa a ter preços mais 

competitivos, o que o tornará mais 

acessível às pessoas físicas”, diz Araújo. 

“E esse é um mercado que pode 

desacelerar, mas dificilmente vai retrair, 

já que tem um espaço muito grande para 

crescer.” 

 

Dois modelos  

 

• Para residências: O modelo 

clássico dos depósitos 

pessoais serve de “abrigo” 

para móveis que não cabem 

mais nas residências: por 

isso, os boxes desses 

empreendimentos partem 

de apenas 1 metro 

quadrado  

• Grandes espaços: Em 

contrapartida, muitas 

empresas mantêm um 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/S%C3%A3o%20Paulo%20estado
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grande quantidade de 

produtos nos parques 

logísticos urbanos, cujas 

áreas individuais podem 

superar 2 mil m² 

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

ias/negocios,de-olho-no-e-commerce-

depositos-ganham-versao-so-para-

empresas,70003981512 

 

Retorne ao índice 
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Colunas e Blogs 

Tribunal de SC decide 
considerar gênero que consta 
do registro civil para calcular 
aposentadoria 
 
Decisão inédita da Corte de Contas do 
estado foi motivada por consulta da 
Prefeitura de Itajaí 
 
16.fev.2022 às 22h15 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina 
decidiu considerar o gênero que consta 
do registro civil para cálculo do tempo 
de serviço para aposentadoria de 
servidor público. 

A decisão, inédita, foi motivada por uma 
consulta da prefeitura de Itajaí, sobre o 
caso de uma funcionária que fez 
a transição do gênero masculino para o 
feminino. 

No entendimento do TCE, a aplicação do 
benefício tem de ocorrer pelo que está 
previsto em lei para as mulheres. 

Mulheres trans de Paraisópolis 
 
 

 

 

As moradoras trans de Paraisópolis (da 
esq. para dir.: Nicoly Rodrigues, 35, 
Gabriella Lima, 18, Larissa Santos, 16, e 

Hannah Saraiva, 29 Karime 
Xavier/FolhapressMAIS  
 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/painel/2022/02/tribunal-de-sc-
decide-considerar-genero-que-consta-
do-registro-civil-para-calcular-
aposentadoria.shtml 

 

Retorne ao índice 
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/02/tribunal-de-sc-decide-considerar-genero-que-consta-do-registro-civil-para-calcular-aposentadoria.shtml
http://www.folha.com.br/


32 

 

 
 
Mercado 

Projeto que regulamenta 
volta de grávidas não 
vacinadas ao trabalho 
presencial vai a sanção 
 
Texto determina volta de gestantes que 
optarem por não se vacinar, mas 
autoriza aquelas que não tiverem sido 
completamente imunizadas contra 
Covid-19 a se manterem afastadas 

 
17.fev.2022 à 0h22 
 
Danielle Brant 
 
BRASÍLIA 
A Câmara dos Deputados aprovou na 
madrugada desta quinta-feira (17) 
projeto que flexibiliza o retorno de 
grávidas ao trabalho presencial e que 
determina a volta às atividades 
presenciais das gestantes que optarem 
por não se vacinar. 

O texto, que segue para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
estabelece ainda que as gestantes que 
não tiverem completado a imunização 
poderão permanecer afastadas das 
atividades presenciais. 

PUBLICIDADE 
O texto flexibiliza lei de maio de 2021 
que diz que, durante a emergência de 
saúde pública de Covid-19, a gestante 
deverá permanecer afastada das 
atividades de trabalho presencial, sem 
prejuízo de sua remuneração. Segundo o 
texto, a grávida afastada poderá exercer 
as atividades remotamente. 

A relatora, deputada Paula Belmonte 
(Cidadania-DF), rejeitou as alterações 
feitas pelo Senado e que buscavam 
amenizar o texto. Uma das mudanças 
descartadas pretendia excluir das 
hipóteses de retorno ao trabalho 

presencial a gestante com comorbidades 
que se insere em grupo de risco ao 
coronavírus de acordo com Plano 
Nacional de Imunização. 

Dia das Mães fica mais especial 
após gestantes vencerem a Covid 
 

 

Moradora de Santo André (ABC), 
Roneide Rosa, 39 anos, estava no sétimo 
mês de gestação quando contraiu a 
Covid-19MAIS  

Além disso, os senadores haviam 
excluído a hipótese de a gestante não 
optar por se imunizar e retornar ao 
trabalho presencial. 

Com a rejeição das mudanças do 
Senado, os deputados retomaram o texto 
da Câmara. 

Segundo o projeto, a empregada 
afastada por não ter concluído 
a imunização contra Covid-19 ficará à 
disposição para exercer as atividades de 
casa, por meio do teletrabalho, trabalho 
remoto ou outra forma de trabalho a 
distância, sem que isso afete sua 
remuneração. 

O projeto dá à empresa a possibilidade 
de alterar a função exercida pela 
gestante no trabalho remoto, mas sem 
mudar a remuneração. A companhia 
terá que respeitar as competências para 
o desempenho do trabalho e as 
condições pessoais da gestante para o 
exercício da tarefa. Quando voltar a 
atividade presencial, a funcionária terá 
assegurada a retomada de sua função 
anterior. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/danielle-brant.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1699154936027124-dia-das-maes-fica-mais-especial-apos-gestantes-vencerem-a-covid
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1699154936027124-dia-das-maes-fica-mais-especial-apos-gestantes-vencerem-a-covid
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/ministerio-da-saude-volta-a-recomendar-vacinacao-de-gestantes-e-puerperas-sem-comorbidades.shtml
http://www.folha.com.br/
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Salvo se o empregador optar pelo 
trabalho remoto da gestante, ela deverá 
retornar à atividade presencial após o 
fim do estado de emergência de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus 
ou depois de completar o ciclo de 
vacinação. 

O texto também prevê o retorno caso a 
grávida se recuse a se vacinar ou se 
houver interrupção da gestação, com o 
recebimento do salário-maternidade. 

A gestante que se recusar a se vacinar 
deverá assinar termo de 
responsabilidade e de livre 
consentimento para trabalhar 
presencialmente e precisará se 
comprometer a cumprir todas as 
medidas preventivas adotadas pelo 
empregador. 

O projeto diz que a opção por não se 
vacinar é uma expressão do direito 
fundamental da liberdade de 
autodeterminação individual, "não 
podendo ser imposto à gestante que fizer 
a escolha pela não vacinação qualquer 
restrição de direitos em razão dela." 

"Está se fazendo uma ode, um 
estandarte ao negacionismo, a uma dita 
liberdade de não estar vacinada", 
criticou a deputada Erika Kokay (PT-
DF). "Outra vida está em curso também, 
não apenas a vida das mulheres." 

Já a relatora defendeu seu parecer e 
afirmou que o objetivo é que as grávidas 
"possam encontrar um emprego, voltar a 
trabalhar e continuar produzindo." 

"Nós precisamos, também, atender esse 
microempresário, esse pequeno 
comerciante, porque sabemos que, 
infelizmente, a economia do país precisa 
de fortalecimento." 

De acordo com o texto, caso a natureza 
do trabalho seja incompatível com 
atividade remota, a gravidez poderá ser 
considerada de risco até a gestante 
completar a imunização. No lugar da 
remuneração, ela receberá salário-
maternidade desde o início do 
afastamento até 120 dias após o parto ou 

período maior, nos casos de 
prorrogação. 

A grávida que se enquadra nesta 
hipótese deverá retornar ao trabalho 
presencial se concluir a imunização ou 
se a emergência de saúde pública acabar. 
Isso também ocorrerá se a grávida 
recusar a vacinação ou se a gestação for 
interrompida. Quando voltar ao 
trabalho presencial, ela deixará de 
receber a extensão do salário-
maternidade. 

O pagamento da extensão do salário-
maternidade não terá efeitos retroativos. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/projeto-que-regulamenta-
volta-de-gravidas-nao-vacinadas-ao-
trabalho-presencial-vai-a-sancao.shtml 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/06/adesao-de-gravidas-as-vacinas-contra-covid-e-baixa-mesmo-com-alta-de-mortes.shtml
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HC não tranca ação penal por 
abandono de incapaz, diz STJ 
 
17 de fevereiro de 2022, 7h50 

A 5ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), por maioria, afastou a 
ocorrência de constrangimento ilegal e 
manteve o andamento de uma ação 
penal por abandono de incapaz com 
resultado morte. Seguindo o voto do 
ministro Joel Ilan Paciornik, o colegiado 
entendeu que, uma vez comprovada a 
materialidade e havendo indícios 
mínimos de autoria, não é possível 
interromper o curso do processo por 
meio de Habeas Corpus. 

O ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ 
Rafael Luz/STJ 

Denunciada pelo artigo 133, parágrafo 
2º do Código Penal, a mulher teve o 
pedido de absolvição sumária negado 
pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJ-PE), corte em que impetrou 
inicialmente o HC. No recurso 
endereçado ao STJ, sustentou que o 
crime de abandono de incapaz — uma 
criança de 5 anos — seria um crime de 
perigo concreto, o que dependeria de um 
juízo de probabilidade. 

Narrou que o incapaz "furtou-se aos seus 
cuidados", o que comprometeria a 
tipificação do delito, pois não estaria 
caracterizado o dolo, essencial para este 

crime. E alegou que a condenação pelo 
resultado danoso corresponderia à 
responsabilização penal objetiva, razão 
pela qual pediu subsidiariamente o 
afastamento da tipificação qualificada 
(resultado morte), pois se trataria de um 
evento objetivamente imprevisível. 

Contestação da denúncia 
Em voto-vista, o ministro Joel Paciornik 
divergiu do relator, ministro João Otávio 
de Noronha, que votou pelo 
trancamento da ação. Paciornik 
observou que o pedido da defesa de 
reconhecimento de atipicidade ou de 
desclassificação contesta a narrativa da 
denúncia com argumentos que invadem 
o mérito da ação penal. 

O magistrado entendeu que, para 
concluir pela carência de justa causa, 
seria necessário o aprofundamento da 
análise dos elementos de convicção, pois 
o quadro descrito não revela com clareza 
o que foi sustentado pela defesa — a 
pretensa inexistência do dolo, o 
comprometimento do matricial dever de 
assistência, a improbabilidade do perigo 
decorrente da omissão e a 
imprevisibilidade objetiva do resultado 
culposo. 

"Uma cautelosa instrução judicial, em 
respeito ao princípio do contraditório e, 
inclusive, como forma de evitar a 
supressão de instância, garantirá à 
paciente a possibilidade de desconstruir 
a tese ministerial, ou, ao menos, incutir 
dúvida razoável no juízo natural da 
causa ao ensejo do crivo prospetivo da 
decisão de mérito", destacou Paciornik. 

O ministro citou precedente de sua 
relatoria, julgado em 2017, em que a 
turma concluiu que o Habeas Corpus 
não é a via adequada para a análise do 
dolo na omissão ou da impossibilidade 
de impedir o resultado. "A análise do 
elemento subjetivo do tipo demandaria 
revolvimento fático-probatório incabível 
no procedimento célere do Habeas 
Corpus", registrou a decisão. 

Expectativa de assistência 
Em outro ponto, a defesa pretendia a 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art133
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art133
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isenção da responsabilidade penal sob a 
alegação de que houve 
comprometimento do dever de 
assistência em virtude do 
comportamento da própria vítima. 
Suscitou a tese de inocência a partir do 
argumento de que não haveria 
abandono no sentido jurídico-penal "se 
o próprio beneficiário da assistência se 
subtrai a esta, de espontânea iniciativa, 
pouco importando que o obrigado à 
assistência não vá a seu encalço". 

O ministro Paciornik observou que ao 
garante é imposto o dever de impedir o 
resultado. O artigo 13, parágrafo 2º, do 
Código Penal descreve que a omissão 
ocorrida quando a pessoa devia ou podia 
ter agido para evitar o resultado é 
penalmente relevante, uma vez que a 
denunciada assumiu a responsabilidade 
do dever de assistência à vítima. O 
magistrado acrescentou que a doutrina 
reavaliou o instituto, de forma a retratar 
todas as hipóteses geradoras da posição 
de garantidor. Nela se integra a 
"assunção, por parte de alguém, de uma 
função protetiva unilateral ou bilateral, 
que, independentemente de um contrato 
formal, conduza a que se lhe confie a 
proteção do bem jurídico". 

Segundo o magistrado, são 
indispensáveis a voluntariedade e a 
consciência do dever assumido. "Veja-
se, também, que da assunção decorre 
uma expectativa, uma confiança de que 
haverá por parte do garantidor a efetiva 
assistência ao incapaz. Efetivamente, a 
assunção fática deve ser expressa, 
verbalmente aferível, ou demonstrada 
pela exteriorização do comportamento 
da pessoa que efetivamente assume a 
responsabilidade de resguardar o 
incapaz dos prováveis perigos e lesões a 
que estará submetido se sozinho 
estiver", explicou. 

Paciornik asseverou que a pouca idade 
da criança é aspecto relevante. Em 
princípio, "se o infante logrou se subtrair 
da assistência, a omissão penalmente 
relevante já estaria configurada de per 
si porque a paciente, presumivelmente, 

não agira com a necessária cautela e com 
a abnegação que lhe era devida", disse. 

O ministro ressalvou que "não restará 
configurado o delito omissivo quando 
demonstrado que a pessoa à qual se 
atribui a obrigação de evitar o resultado 
não tinha condições de agir para impedi-
lo". Caberá à instrução probatória 
definir as nuances quanto ao período em 
que a guarda foi comprometida pela fuga 
inevitável do incapaz, se o foi, o que 
poderia isentar ao garantidor dos riscos 
da desassistência. Com informações do 
STJ. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

17/hc-nao-tranca-acao-penal-

abandono-incapaz-stj 

 

Retorne ao índice 
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Cabe partilha de verbas de 
natureza remuneratória de 
processo trabalhista 
 
16 de fevereiro de 2022, 16h45 

Por Ana Luisa Saliba 

A 5ª Vara Cível de Limeira (SP) 
determinou a partilha entre um casal 
divorciado das verbas de natureza 
remuneratória/salarial recebidas por 
uma das parte em processo trabalhista. 

É devida a partilha das verbas 
trabalhistas cujo fato gerador ocorreu 
durante o casamento 
Reprodução 

No caso, a ex-esposa alegou que ela e o 
ex-marido, casados em regime de 
comunhão parcial de bens, se 
divorciaram, restando acordada a 
divisão de todo o patrimônio.  Mas não 
foi mencionada a verba indenizatória a 
ser recebida pelo ex-marido em 
uma reclamação trabalhista. 

Segundo a autora da ação declaratória 
de direito à partilha, o ajuizamento da 
reclamação se deu na vigência do 
casamento e o ex-marido está em vias de 
receber a indenização, de modo que 

acresce o patrimônio das partes. Assim, 
pede a divisão da indenização entre ela e 
o ex-marido. 

O réu apontou a natureza 
personalíssima da indenização, uma vez 
que se trata de indenização por doença 
ocupacional. Ressaltou que ela foi 
deferida em termos de pensão vitalícia, 
de modo que não se comunica no regime 
de comunhão parcial de bens. 

A juíza Graziela Da Silva Nery Rocha 
afirmou que a jurisprudência entende 
que é devida a partilha das verbas 
trabalhistas cujo fato gerador ocorreu na 
constância do casamento, ainda que 
fruto de indenização posterior. 

Porém, para a magistrada, o pedido 
inicial merece apenas parcial 
acolhimento, porque as parcelas 
indenizatórias do acordo trabalhista 
firmado pela parte não integram a 
sobrepartilha. Assim, considerando que 
apenas as verbas de natureza 
remuneratória/salarial incluem-se na 
partilha, a ex-esposa tem direito a 50% 
dos valores obtidos pelo réu a título de 
adicional de periculosidade, horas in 
itinere, reflexo do adicional de 
periculosidade em horas extras e nas 
férias, mais o FGTS. O advogado da 
autora foi Kaio César Pedroso. 

Clique aqui para ler a decisão 
1013891-23.2019.8.26.0320 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

16/cabe-partilha-verbas-natureza-

remuneratoria-recebidas-processo-

trabalhista 

 

Retorne ao índice 
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Ministro Emmanoel Pereira 
toma posse como presidente 
do TST 
 
16 de fevereiro de 2022, 20h38 

O ministro Emmanoel Pereira tomou 
posse nesta quarta-feira (16/2) como 
presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho, em cerimônia 
realizada de forma híbrida no plenário 
da sede da corte, em Brasília. 

Ministro Emmanoel Pereira comandará 
a corte trabalhista pelos próximos dois 
anos 
Divulgação/TST 

O cargo foi transmitido pela ministra 
Maria Cristina Peduzzi, que presidiu o 
TST no biênio 2020-2022. Após ser 
empossado, Pereira deu posse à ministra 
Dora Maria da Costa no cargo de vice-
presidente e ao ministro Caputo Bastos, 
agora corregedor-geral da Justiça do 
Trabalho. 

Em seu primeiro pronunciamento, o 
novo presidente afirmou que as 
atribuições da Justiça do Trabalho 
devem ser fortalecidas, a fim de atender 
a mais setores do mundo do trabalho e 
proteger os direitos trabalhistas das 
minorias, "as quais permanecem em 
condições desvantajosas". 

Em relação a isso, o ministro, que se 
definiu como "um otimista", disse 
acreditar que seu papel na presidência 
do TST é estabelecer pontes e 
diálogos "para que essa Justiça mereça a 
deferência das atribuições que lhe foram 
reservadas, tanto pelo constituinte de 
1988 quanto pela reforma do Judiciário 
de 2004". 

Sobre a proteção de direitos, o ministro 
citou como exemplo o combate ao 
trabalho escravo e ao trabalho infantil e 
a defesa do trabalho seguro, além da 
defesa dos direitos trabalhistas das 
minorias. 

"Embora a palavra inclusão tenha se 
propalado nas discussões cotidianas, na 
prática não se corporificou em realidade 
para as vastas minorias sociais que 
abrigamos na nossa sociedade", 
observou Pereira. 

"Resta-nos transpor a retórica e abraçar 
uma Justiça inclusiva e aberta à 
diversidade, de forma a ajustar a 
competência da Justiça do Trabalho às 
transformações sociais e culturais, 
aproximando o Judiciário do verdadeiro 
e do justo", concluiu. 

Espírito conciliador 
Em nome dos integrantes do TST, o 
ministro Vieira de Mello Filho saudou a 
nova direção. Ele elogiou a trajetória do 
ministro Emmanoel Pereira, que, ao 
assumir cedo responsabilidades para 
ajudar a família, "conheceu o trabalho 
pela ótica cruel, sem direitos e sem 
carteira assinada". 

Lembrou, ainda, que o novo presidente 
atuou na área de comunicação até 
abraçar a carreira do Direito, na qual 
advogou nos ramos Criminal, Cível, 
Eleitoral e Trabalhista. 

Ainda sobre Emmanoel Pereira, o 
ministro destacou a versatilidade e o 
espírito conciliador, "aliados à 
permanente alegria de viver e conviver". 

O presidente da OAB Nacional, Beto 
Simonetti, também elogiou a carreira do 
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novo presidente. Disse que ele conhece o 
cotidiano da classe e a relevância da 
garantia das prerrogativas e do devido 
processo legal. "A marca de sua gestão 
será o diálogo aberto e fraterno entre as 
instituições democráticas", projetou.  

Com informações da assessoria do TST. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-
16/ministro-emmanoel-pereira-toma-
posse-presidente-tst 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/ministro-emmanoel-pereira-toma-posse-presidente-tst
https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/ministro-emmanoel-pereira-toma-posse-presidente-tst
https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/ministro-emmanoel-pereira-toma-posse-presidente-tst
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Câmara limita busca e 
apreensão em escritórios de 
advocacia 
 
Proposta aprovada proíbe a concessão 
de medida cautelar com base somente 
em declarações de delação premiada. 
 
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 

 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

quarta-feira, 16, o PL 5.284/20, que 

proíbe a concessão de medida cautelar 

para busca e apreensão em escritórios 

de advocacia com base somente em 

declarações de delação premiada sem 

confirmação por outros meios de prova. 

A proposta será enviada ao Senado. 

 

De acordo com substitutivo do relator, 

deputado Lafayette de Andrada, a 

proibição se aplica ainda ao escritório 

ou local de trabalho do advogado (em 

casa, por exemplo). Para conceder a 

liminar, o juiz deverá considerá-la 

excepcional, desde que exista 

fundamento em indício. 

 

Câmara aprova projeto que muda 

estatuto da advocacia.(Imagem: 

Reprodução) 

 

De autoria do deputado Paulo Abi-

Ackel, o projeto proíbe também ao 

advogado fazer colaboração premiada 

contra quem seja ou tenha sido seu 

cliente, sujeitando-se a processo 

disciplinar que pode resultar em sua 

exclusão da OAB, sem prejuízo de 

processo penal por violação de segredo 

profissional, punível com detenção de 

três meses a um ano. 

 

O texto remete ao representante da 

OAB que deve estar presente no 

momento de busca e apreensão o dever 

de impedir a retirada ou análise e 

registro fotográfico de documentos, 

mídias e objetos não relacionados à 

investigação e de outros processos do 

mesmo cliente. A regra deve ser 

respeitada pelos agentes que cumprem 

o mandado, sob pena de abuso de 

autoridade. 

 

Em relação aos documentos, 

computadores e outros dispositivos 

apreendidos, deverá ser garantido o 

direito de um representante da OAB e 

do profissional investigado de 

acompanharem a análise do material 

em local, data e horário informados 

com antecedência mínima de 24 horas. 

Em caso de urgência fundamentada 

pelo juiz, o prazo poderá ser inferior, 

ainda garantido o direito de 

acompanhamento. 

 

Para o relator, deputado Lafayette de 

Andrada, as novas regras preservam a 

inviolabilidade do escritório de 

advocacia. "O que fizemos aqui foi 

tratar de como acontecerá uma 

eventual intervenção pela polícia em 

um escritório de advocacia. Nós não 

estamos blindando, estamos 

disciplinando como ela ocorre", disse. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2265631
https://www.migalhas.com.br/
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Violação de prerrogativa 

 

O crime previsto no Estatuto da 

Advocacia de violar direito ou 

prerrogativa de advogado terá a pena 

aumentada de detenção de três meses a 

um ano para detenção de dois a quatro 

anos. 

 

Entre os direitos estão exatamente o de 

inviolabilidade do escritório, de 

comunicação com seus clientes e de 

presença de representante da OAB 

quando preso em flagrante por motivo 

ligado ao exercício da advocacia. 

 

Consultoria 

 

A partir da nova lei, as atividades de 

consultoria e assessoria jurídicas 

podem ser exercidas de modo verbal ou 

por escrito, a critério do advogado e do 

cliente, sem necessidade de mandato ou 

de contrato de honorários. 

O texto remete ao conselho federal da 

OAB a competência privativa de 

analisar e decidir sobre a prestação 

efetiva desse tipo de serviço por meio de 

processo disciplinar próprio, assim 

como sobre os honorários, resguardado 

o sigilo. 

 

O texto aprovado pelos deputados 

considera nulo o ato praticado, em 

qualquer esfera de responsabilização, 

que contrarie essa competência 

privativa da Ordem. 

 

Defesa oral 

 

Quanto ao poder de intervenção do 

advogado em instâncias investigatórias 

ou de julgamento, o PL 5.284/20 

permite ao profissional usar da palavra, 

pela ordem, em qualquer tribunal 

judicial ou administrativo, em órgãos 

deliberativos da administração e em 

comissões parlamentares de inquérito 

(CPIs). 

 

O advogado também poderá sustentar 

oralmente as razões de qualquer 

recurso ou processo no momento do 

julgamento, seja em sessões presenciais 

ou telepresenciais. 

 

A mesma defesa deverá ser permitida 

em recurso contra decisão monocrática 

de relator que julgar o mérito ou não 

admitir recursos de apelação; 

ordinário; especial; extraordinário; 

embargos de divergência; ou ação 

rescisória, mandado de segurança, 

reclamação, habeas corpus e outras 

ações de competência originária. 

 

Além de autoridades, servidores e 

serventuários da Justiça, também os 

membros do Ministério Público 

deverão dispensar ao advogado, no 

exercício da profissão, tratamento 

digno, preservando e resguardando, de 

ofício, a imagem, a reputação e a 

integridade do advogado. 

 

Liberação em bloqueio 

 

Na hipótese de bloqueio universal do 

patrimônio do cliente por decisão 

judicial, deverá ser garantida ao 

advogado a liberação de até 20% dos 

bens bloqueados a título de honorários 

e reembolso de gastos com a defesa. A 

exceção será para situações que 

envolvam crimes de tráfico de drogas 

https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1994/lei-8906-4-julho-1994-349751-norma-pl.html
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1994/lei-8906-4-julho-1994-349751-norma-pl.html
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ou exploração de trabalho escravo, 

quando os bens apreendidos serão 

confiscados. 

 

Se os valores forem em dinheiro (em 

espécie ou em conta), o montante será 

transferido diretamente para a conta do 

advogado ou escritório de advocacia. 

Nos demais casos, o advogado poderá 

optar por ficar com o bem ou por sua 

venda em leilão, com o valor excedente 

depositado em conta vinculada ao 

próprio processo judicial. 

 

Honorários 

 

O substitutivo de Lafayette inclui outras 

regras no estatuto sobre honorários 

advocatícios, especificando, por 

exemplo, que a dispensa do pagamento 

dos honorários de sucumbência (pela 

perda da causa) no âmbito de acordos 

nas esferas judiciais ou administrativas 

será válida somente depois do pedido 

de renúncia dos poderes outorgados aos 

advogados. 

 

Nessas situações, os honorários serão 

devidos proporcionalmente ao trabalho 

realizado nos processos. 

 

Esse pagamento proporcional ocorrerá 

ainda quando surgirem eventos de 

sucesso decorrentes da atuação do 

profissional mesmo depois do fim da 

relação contratual com o cliente. 

 

De qualquer forma, o distrato e a 

rescisão, mesmo formalmente 

celebrados, não configuram renúncia 

expressa aos honorários pactuados. 

 

Entretanto, quanto aos valores dos 

precatórios a serem repassados aos 

estados e municípios referentes à 

complementação de fundos 

constitucionais, como o Fundef e o 

Fundeb, o texto permite a dedução de 

honorários dos valores acrescidos a 

título de juros de mora. Essa dedução 

não valerá para as causas decorrentes 

da execução de título judicial oriundo 

de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Federal. 

 

Honorários fixados 

 

Quando o valor da causa for muito 

baixo ou o proveito econômico de quem 

perdeu o processo for inestimável ou 

irrisório, o Código de Processo Civil 

(CPC) determina que o juiz fixará os 

honorários por meio de apreciação 

equitativa. Nesses casos, o texto 

aprovado pela Câmara determina ao 

juiz observar os valores recomendados 

pelo conselho seccional da OAB ou 10% 

do valor da condenação, o que for 

maior. 

 

Sociedades de advogados 

 

O texto aprovado trata ainda das 

relações entre advogados e escritórios 

de advocacia, remetendo à OAB a 

fiscalização, o acompanhamento e a 

definição de parâmetros e da relação 

jurídica entre advogados e sociedades 

de advogados ou entre os sócios e o 

advogado associado, inclusive quanto à 

associação sem vínculo empregatício. 

 

O advogado poderá se associar a uma 

ou mais sociedades de advogados ou 

sociedades unipessoais de advocacia, 
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sem vínculo empregatício, para 

prestação de serviços e participação nos 

resultados em pactuação livre a ser 

registrada no conselho seccional da 

OAB. 

 

O projeto especifica que o contrato de 

associação deverá conter a descrição 

exata do serviço a ser prestado, a forma 

de repartição dos riscos e das receitas, o 

prazo de duração e a responsabilidade 

pelo fornecimento de condições 

materiais e pelo custeio das despesas. 

 

Jornada de trabalho 

 

Por outro lado, não será admitida a 

averbação de contrato de associação 

que contenha, em conjunto, os 

elementos que caracterizam a relação 

de emprego listados na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). 

 

Quanto à jornada de trabalho, em vez 

das quatro horas contínuas diárias e 20 

horas semanais para o advogado 

empregado, como fixa a lei atual, o 

projeto impõe carga de 8 horas 

contínuas e 40 horas semanais, sem 

previsão de acordo ou convenção 

coletiva estipular outra jornada. 

 

Com a mudança de redação, também 

acaba a garantia dada pelo estatuto de 

que o tempo à disposição do 

empregador será contado como 

trabalho, seja no escritório ou em 

atividades externas. 

 

Se o texto virar lei, advogados que 

atuem como servidores na 

administração pública poderão ser 

sócios administradores desses 

escritórios, situação hoje vedada pelo 

Estatuto do Servidor Público Federal. 

 

Trabalho remote 

 

O texto permite o uso, a critério do 

empregador, do trabalho 

exclusivamente presencial; do trabalho 

não presencial, do teletrabalho ou 

trabalho a distância; e do trabalho 

misto. 

 

No caso do estágio profissional durante 

pandemias ou situações excepcionais, 

também poderá ocorrer o regime de 

teletrabalho. 

 

Sem exame 

 

Na votação dos destaques apresentados 

pelos partidos, o Plenário aprovou um 

do PT e excluiu do substitutivo a 

permissão para delegados aposentados 

da Polícia Civil e da Polícia Federal 

exercerem a advocacia sem realizar o 

exame da OAB se tiverem mais de 20 

anos ininterruptos de efetivo exercício. 

 

Causa propria 

 

Os deputados aprovaram ainda emenda 

de Plenário do deputado Capitão 

Wagner para permitir aos policiais e 

aos militares o exercício da advocacia 

em causa própria mediante inscrição 

especial na OAB. 

 

Recesso penal 

 

No Código de Processo Penal (decreto-

lei 3.689/41), o texto aprovado inclui a 

suspensão, entre os dias 20 de 

dezembro e 20 de janeiro, dos prazos 

https://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-norma-pe.html
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-322206-norma-pe.html
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relacionados aos processos. Nesse 

período, não poderão ser realizadas, 

inclusive, audiências e sessões de 

julgamento fora das exceções. 

 

São classificados como exceções ao 

prazo de suspensão: os processos 

vinculados a réus presos; os processos 

relacionados a medidas protetivas da 

Lei Maria da Penha (lei 11.340/06); e as 

medidas urgentes, mediante despacho 

fundamentado do juízo competente. 

 

Instituto de advogados 

 

Por fim, Lafayette de Andrada inclui no 

estatuto que a Federação Nacional dos 

Institutos de Advogados do Brasil é 

membro honorário do Conselho 

Federal da OAB, assegurando a ela e 

suas instituições filiadas qualidade para 

promover perante a OAB o que 

julgarem ser do interesse dos 

advogados em geral ou de qualquer dos 

seus membros. 

 

Pontos rejeitados 

 

Na votação em Plenário, foram 

rejeitados os seguintes destaques: 

 

- destaque do Novo pretendia retirar do 

texto a permissão dada ao 

representante da OAB no momento da 

busca e apreensão para impedir a 

retirada de documentos e objetos não 

relacionados à investigação; 

 

- destaque do PSL pretendia retirar do 

texto o direito do profissional 

investigado e de representante da OAB 

de acompanharem a análise de 

documentos e equipamentos 

apreendidos; 

 

- destaque do PT pretendia excluir do 

texto mudanças sobre as sociedades de 

advogados e suas relações com 

advogados associados que trabalham 

para o escritório mediante contrato sem 

vínculo empregatício; 

 

- destaque do PT pretendia retirar do 

texto a permissão para o advogado se 

associar a uma ou mais sociedades de 

advogados ou sociedades unipessoais 

de advocacia, sem vínculo 

empregatício, para prestação de 

serviços e participação nos resultados 

em pactuação livre a ser registrada no 

conselho seccional da OAB; 

 

- destaque do Psol pretendia excluir do 

texto a atribuição dada ao conselho 

federal da OAB de fiscalizar e definir 

parâmetros para contratos sem vínculo 

empregatício entre um advogado e uma 

ou mais sociedades de advogados ou 

sociedades unipessoais de advocacia. 

 

- emenda do 

deputado Jorielson pretendia garantir 

o exercício da advocacia sem exame da 

OAB aos policiais civis e federais 

aposentados. 

 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 
 

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

/359911/camara-limita-busca-e-

apreensao-em-escritorios-de-advocacia 

 

Retorne ao índice 

  

https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2006/lei-11340-7-agosto-2006-545133-norma-pl.html
https://www.camara.leg.br/deputados/218245
https://www.migalhas.com.br/quentes/359911/camara-limita-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/359911/camara-limita-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/359911/camara-limita-busca-e-apreensao-em-escritorios-de-advocacia
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TJ/SP: Proibição de bebidas 
alcoólicas em estádios é 
constitucional 
 
Órgão Especial considera que os 
Estados têm competência para legislar 
sobre o tema. 
 
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 

 

O Órgão Especial do TJ/SP julgou que 

são constitucionais leis do Estado e do 

Município de São Paulo que proíbem 

bebidas alcoólicas em estádios. A 

decisão do colegiado foi unânime. 

 

TJ/SP: Proibição de bebidas alcoólicas 

em estádios é constitucional(Imagem: 

Pexels) 

 

Consta nos autos que um clube de São 

Paulo entrou com ação objetivando o 

reconhecimento do direito de 

comercializar bebidas alcoólicas em seu 

estádio. Ao julgar o pedido, a 2ª câmara 

de Direito Público suscitou incidente de 

inconstitucionalidade que foi 

encaminhado ao Órgão Especial. 

 

De acordo com o relator do Incidente de 

Arguição de Inconstitucionalidade, 

desembargador Renato Sartorelli, 

precedentes recentes do STF 

reconhecem que o Estatuto do Torcedor 

não particulariza quais seriam as 

bebidas proibidas, incumbindo aos 

estados adequar a legislação de acordo 

com as peculiaridades locais. 

 

"Tudo em homenagem à competência 

concorrente complementar do 

legislador estadual consagrada pelo 

texto constitucional para regular a 

matéria (artigo 24, inciso V, da Lei 

Maior), garantindo-se, com isso, o 

fortalecimento e o equilíbrio 

federativo, além de se respeitar as 

diversidades locais."  

 

O magistrado considerou também 

que "é inegável o efeito negativo do 

álcool sobre o comportamento 

humano, sendo de conhecimento geral 

a existência de episódios de violência 

associados a eventos esportivos, 

afigurando-se absolutamente 

despropositado, data máxima venia, 

invocar violação ao princípio da 

isonomia e tampouco da livre 

concorrência ou eventuais interesses 

comerciais e de arrecadação da 

indústria de bebidas alcóolicas e dos 

clubes de futebol em detrimento de 

norma protetiva da segurança de 

consumidores-torcedores, 

legitimamente editada pelo Estado-

membro e reproduzida na Capital. São 

questões que, a meu ver, não devem se 

sobrepor à política de segurança 

pública até o momento em vigor no 

âmbito paulista". 

 

Processo: 0037368-14.2021.8.26.0000 

 

Informações: TJ/SP. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=0037368-14.2021&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=0037368-14.2021.8.26.0000&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO#?cdDocumento=116
https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes

/359918/tj-sp-proibicao-de-bebidas-

alcoolicas-em-estadios-e-constitucional 

 

Retorne ao índice 
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https://www.migalhas.com.br/quentes/359918/tj-sp-proibicao-de-bebidas-alcoolicas-em-estadios-e-constitucional
https://www.migalhas.com.br/quentes/359918/tj-sp-proibicao-de-bebidas-alcoolicas-em-estadios-e-constitucional
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Câmara aprova registro 
imediato de medidas 
protetivas no CNJ 
 
A proposta será enviada à sanção 
presidencial. 
 
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 

 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

quarta-feira, 16, o projeto de lei que 

determina o registro imediato, em 

banco de dados mantido pelo CNJ, de 

medidas protetivas decretadas pelo juiz 

a favor de mulheres vítimas de 

violência. A matéria será enviada à 

sanção presidencial. 

 

Câmara aprova registro imediato de 

medidas protetivas de mulheres em 

banco de dados do CNJ.(Imagem: 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil) 

 

O texto aprovado pelo Plenário é 

substitutivo do Senado ao PL 976/19, 

da deputada Flávia Morais, e já 

aproveita redação existente na Lei 

Maria da Penha (lei 11.340/06) para 

incluir a necessidade desse registro, 

garantindo o acesso instantâneo do 

Ministério Público, da Defensoria 

Pública e dos órgãos de segurança 

pública e de assistência social para 

fiscalização do cumprimento das 

medidas e aferição de sua efetividade. 

 

A redação contou com parecer favorável 

da relatora, deputada Greyce Elias. A 

medida prevê a vigência da mudança 

após 90 dias de sua publicação. 

 

Medidas 

 

Entre as medidas protetivas listadas 

pela lei estão a suspensão da posse ou 

restrição do porte de armas; o 

afastamento do agressor do lar, 

domicílio ou local de convivência com a 

ofendida; a proibição de aproximação 

da ofendida e de seus familiares; o 

pagamento de pensão provisória; e o 

comparecimento do agressor a 

programas de recuperação e 

reeducação. 

 

Informações: Agência Câmara de 

Notícias. 
 

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

/359913/camara-aprova-registro-

imediato-de-medidas-protetivas-no-cnj 

 

Retorne ao índice 

  

https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2006/lei-11340-7-agosto-2006-545133-norma-pl.html
https://www.migalhas.com.br/quentes/359913/camara-aprova-registro-imediato-de-medidas-protetivas-no-cnj
https://www.migalhas.com.br/quentes/359913/camara-aprova-registro-imediato-de-medidas-protetivas-no-cnj
https://www.migalhas.com.br/quentes/359913/camara-aprova-registro-imediato-de-medidas-protetivas-no-cnj
https://www.migalhas.com.br/
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Juíza confirma demissão por 
justa causa a trabalhadora 
que não se vacinou 

Magistrada deu razão à empresa. 

Julgamento sobre passaporte vacinal no 

trabalho é aguardado no STF 

• LETÍCIA 

PAIVA 

SÃO PAULO 

17/02/2022 05:35 

 
comentários 

Comprovante de vacina / Crédito: 
Prefeitura de Piedade (SP) 

A recusa em atender aos pedidos da 
empresa para apresentar o comprovante 
de vacinação contra a Covid-19 rendeu 
demissão por justa causa a uma 
funcionária terceirizada de limpeza que 
atuava na garagem de uma empresa de 
ônibus, em São Paulo. Ela questionou o 
fato na Justiça, mas a juíza responsável 
pelo caso entendeu que, devido à 
desinformação, a mulher colocou a 
própria saúde e seus direitos 
trabalhistas em risco. 

Esse é um dos casos mais recentes em 
que a Justiça tem garantido às empresas 
a dispensa por justa causa se os 
funcionários forem alertados e, ainda 
assim, não se vacinarem. Na quarta-feira 
da semana passada (9/2), a juíza Maria 
Fernanda Zipinotti Duarte, da 30ª Vara 
do Trabalho de São Paulo, negou 
reverter uma demissão por justa causa 
por recusa à vacina contra a Covid-19. O 
pedido era de uma ex-funcionária que 
trabalhava para uma empresa de 
limpeza alocada em uma garagem de 
ônibus urbanos. 

A mulher foi demitida em setembro, 
após ser advertida ao longo de três 
meses sobre a necessidade do 
passaporte vacinal. Ela alegava ter 
contraindicação médica, quando, na 
verdade, um atestado indicava que ela 
não poderia ser vacinar apenas 
enquanto estivesse com gripe. Antes da 
dispensa, a empresa dera prazo de 20 
dias para que ela iniciasse o ciclo vacinal. 

Para a juíza, ela “não se vacinou 
simplesmente porque não quis, 
preferindo arcar com as consequências 
da dispensa motivada, da qual já estava 
ciente de antemão”, por isso não haveria 
motivo para tirar a razão da empresa. 

O motivo para não tomar a vacina era o 
medo. A magistrada lamentou a 
situação: “Trata-se de trabalhadora 
humilde, com quase dez anos de 
contrato de trabalho, que, certamente 
influenciada por notícias e comentários 
desprovidos de respaldo científico, 
deliberadamente optou por recusar a 
vacina que poderia protegê-la das 
formas mais graves da Covid-19, 
causando-lhe não apenas prejuízo à 
saúde própria e da coletividade, como 
também a seus direitos trabalhistas”. 

A decisão foi baseada em dispositivos da 
CLT que regram a dispensa por justa 
causa (nesse caso, por incontinência de 
conduta e mau comportamento) e 
obrigam as empresas a zelar pelas 
normas de segurança e medicina do 
trabalho. Além disso, como houve 
provas das cobranças feitas pela 
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empresa, a decisão não foi considerada 
abusiva. 

O passaporte vacinal no trabalho 
também está em discussão no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Uma liminar do 
ministro Luís Roberto Barroso derrubou 
portaria do governo federal que proibia 
empresas de requisitar o comprovante 
de vacinação dos funcionários e demitir 
os relutantes à vacina por justa causa. O 
caso seria julgado em plenário na última 
semana, mas foi adiado e ainda não tem 
nova data. 

O processo no TRT2 tem o número 
1001359-61.2021.5.02.0030. 

LETÍCIA PAIVA – Repórter em São 
Paulo, cobre Justiça e política. Formada 
em Jornalismo pela Universidade de São 
Paulo. Antes do JOTA, era editora 
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escrevendo sobre direitos humanos e 
gênero. Email: leticia.paiva@jota.info 
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Alagoas não poderá cobrar 
Difal-ICMS de indústria 
paulista em 2022, decide juíza 

Para magistrada, insistência em cobrar 

Difal gera o dever de indenizar 

contribuintes. Estado foi ao STF para 

garantir cobrança 

• LETÍCIA 

PAIVA 

SÃO PAULO 

17/02/2022 07:49 

 
comentários 

Crédito: Freepik 

Uma juíza de Maceió, capital de Alagoas, 
concedeu liminar para que o estado não 
possa cobrar, em 2022, diferencial da 
alíquota (Difal) do ICMS – imposto 
incidente sobre operações em que o 
consumidor final está em outro estado, 
como no ecommerce – de uma indústria 
paulista. Desde janeiro, há uma série 
de decisões no mesmo sentido – e 
também na direção inversa, negando 
pedidos de contribuintes – em 
outros estados. 

Na segunda-feira (14/2), a juíza Maria 
Ester Fontan Cavalcanti Manso, da 16ª 
Vara Cível de Maceió, decidiu aplicar 
tanto o principio da anterioridade 
nonagesimal, pelo qual a cobrança do 
imposto só pode começar 90 dias após a 
publicação da lei, quanto o da 
anterioridade anual, em que o tributo é 
válido apenas no ano seguinte à 
introdução de novo imposto ou aumento 
de alíquota. 

A decisão beneficia a empresa Phoenix, 
indústria de equipamentos para 
laboratório baseada em Araraquara 
(SP), representada pelo escritório IVFT 
Advogados, em oposição à Secretaria da 
Fazenda do Alagoas. 

“Tendo em vista que anteriormente à 
publicação da Lei Complementar não 
existia lei que justificava a exigibilidade 
da diferença de alíquotas nas operações 
interestaduais, o Estado de Alagoas não 
poderá exigir o recolhimento do Difal 
durante o exercício financeiro do ano de 
2022, sob pena de violação dos 
princípios constitucionais tributários”, 
afirmou a magistrada. 

Além disso, ela afirmou que se o estado 
de Alagoas “de forma ilícita” exigir o 
Difal em 2022, “descumprindo com os 
princípios constitucionais tributários”, 
isso gerará o dever de indenizar vários 
contribuintes. 

No final de janeiro, o governo do estado 
de Alagoas ajuizara uma ação direta 
de inconstitucionalidade para 
garantir a cobrança do diferencial 
de alíquota de ICMS desde 
a publicação da Lei Complementar 190, 
em 4 de janeiro. Trata-se da ADI 7.070. 
O relator é o ministro Alexandre de 
Moraes. 

Razões para o imbróglio tributário 

As regras do Difal foram introduzidas 
por pela Lei Complementar 190/2022. 
Ela veio em resposta à decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) que 
entendeu que esse imposto só poderia 
ser cobrado após edição de lei nacional – 
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antes, a cobrança do imposto ocorria 
baseada em leis estaduais e convênios. 

A nova legislação resolveu essa lacuna, 
porém o fato de ela ter sido sancionada 
apenas em 4 de janeiro deste ano abriu 
interpretações para os contribuintes de 
que o recolhimento deveria começar 
apenas em 2023, para atender à 
anterioridade do exercício financeiro. 

O Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) orientou a 
cobrança pelos estados neste ano, no 
Convênio 236, publicado em 6 de 
janeiro. Levantamento do Comitê 
Nacional dos Secretários de Estado da 
Fazenda (Comsefaz) mostra que os 
estados podem ter perdas em 
arrecadação da ordem de  R$ 9,8 bilhões 
caso o diferencial não seja recolhido. A 
maior parte dos estados têm anunciado, 
individualmente, as datas em que 
começam a cobrar o tributo. 

No STF, a Associação Brasileira de 
Indústria de Máquinas (Abimaq) 
pede a suspensão imediata dos 
efeitos da Lei Complementar por 
todo ano de 2022 e postergação da 
vigência a partir de 1º de janeiro de 
2023. O relator da ADI 7.066 também é 
o ministro Alexandre de Moraes. 

O processo citado no início da 
reportagem tramita no Tribunal de 
Justiça do Alagoas sob o número 
0701347-27.2022.8.02.0001. 
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Carf afasta IRPJ e CSLL sobre 
subvenção em caso de mútuo 

Decisão foi tomada por unanimidade, 

porém membros da turma tiveram 

razões de decidir distintas 

• MARIANA 

BRANCO 

BRASÍLIA 

17/02/2022 07:00 

 
comentários 

Crédito: JOTA 
 

Os conselheiros da a 1ª Turma da 
Câmara Superior do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) negaram provimento ao recurso 
da Fazenda Nacional, afastando 
o IRPJ e a CSLL sobre rendimentos 
auferidos pela empresa por meio de um 
empréstimo junto ao Banco do Estado 
do Ceará a título de subvenção para 
capital de giro. 

A decisão foi tomada por unanimidade, 
porém os membros da turma tiveram 
razões de decidir distintas. Prevaleceu a 
tese da conselheira Edeli Bessa, que 
considerou que havia insuficiência 
acusatória, já que a fiscalização não 

aprofundou o procedimento fiscal para 
averiguar se os valores foram 
efetivamente aplicados em 
investimentos ao longo do tempo. 

A relatora, Andréa Duek Simantob, 
votou adotando as razões de decidir do 
acórdão 9101-002.085. Para a 
julgadora, o fato de o contrato de mútuo 
prever que os valores destinavam-se a 
capital de giro não elimina a natureza de 
subvenção para investimento, com 
direito a isenção dos tributos. Segundo a 
relatora, deve ser analisado se o 
contribuinte cumpriu os requisitos da 
legislação estadual referentes às 
contrapartidas em investimentos. 

O caso chegou ao Carf após a fiscalização 
autuar a empresa por não incluir, para 
fins de determinação do Lucro Real, 
valores recebidos a título de subvenção 
para capital de giro por meio de um 
empréstimo junto ao Banco do Estado 
do Ceará. 

O empréstimo foi tomado no âmbito do 
Programa de Incentivo ao 
Funcionamento de Empresas (Provin) 
com recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Industrial do Ceará 
(FDI), que provêm de parte da 
arrecadação do Imposto sobre 
Operações de Circulação de Mercadorias 
(ICMS). 

O contribuinte informou nos autos que, 
para aprovação do empréstimo, as 
empresas deveriam apresentar projeto 
de criação, modernização ou ampliação 
de suas instalações industriais. Além 
disso, uma condição para liberação dos 
recursos era o pagamento das 
obrigações de recolhimento do ICMS. 

Debate 

Na 1ª Turma da Câmara Superior, o 
advogado do contribuinte, Bruno 
Rodrigues Teixeira de Lima, do Tozzini 
Freire Advogados, observou que a Lei 
Complementar 160/2017 equiparou 
todos os incentivos e benefícios fiscais, 
considerando-os subvenção para 
investimento, desde que a empresa 
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registre o valor em reserva de lucros no 
patrimônio líquido. Argumentou, ainda, 
que a empresa cumpriu a legislação 
estadual que fundamenta o benefício. 

Já a relatora, Andréa Duek Simantob, 
observou que não seria coerente 
considerar apenas o contrato de 
empréstimo para análise do caso, sendo 
necessário verificar os termos da lei 
estadual que concedeu o incentivo. 

“Não subsiste a alegação de que não há, 
nas legislações estaduais, qualquer 
obrigatoriedade de que os recursos 
sejam usados em investimentos. 
Entendo que os pressupostos da 
operação no estado do Ceará 
contemplariam a situação como 
subvenção de investimento”, declarou. 

O conselheiro Luís Henrique Toselli 
acompanhou integralmente o 
entendimento da relatora, mas Edeli 
Bessa, Lívia de Carli Germano e 
Fernando Brasil de Oliveira Pinto 
votaram pelas conclusões, sendo 
acompanhadas por outros integrantes 
da turma. 

Enquanto Edeli Bessa levantou o 
argumento da insuficiência acusatória, 
Lívia de Carli Fernando defendeu a 
aplicabilidade do artigo 443 do 
Regulamento do Imposto de Renda, que 
prevê que não serão computadas no 
Lucro Real as subvenções para 
investimento desde que registradas 
como reserva de capital ou feitas em 
cumprimento de obrigação para garantir 
a exatidão do balanço do contribuinte. 

Já Fernando Brasil de Oliveira Pinto 
entendeu que caberia a aplicação da Lei 
Complementar 160/2017, adotada na 
argumentação da defesa do 
contribuinte. 

Após um debate, a tese da conselheira 
Edeli Bessa foi eleita como unificadora 
da turma, uma vez que, com o 
reconhecimento da insuficiência 
acusatória, ficam prejudicadas as 
demais discussões. 

O processo é o de número 
10380.009701/2004-72. 
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Brasil 

ANP anuncia que 3º ciclo da 
oferta permanente terá 
blocos em sete bacias 
 
Ofertas serão nas bacias do Espírito 
Santo, Pelotas, Potiguar, Recôncavo, 
Santos, Sergipe-Alagoas e Tucano 
 
Por Gabriela Ruddy, Valor — Rio 
16/02/2022 10h42  Atualizado há 11 
minutos 

 
A Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) publicou os setores em que serão 
ofertadas áreas para exploração e 
produção de petróleo e gás no 3º ciclo da 
oferta permanente, cuja sessão pública 
está marcada para 13 de abril. 
 
Serão oferecidos blocos nas bacias do 
Espírito Santo, Pelotas, Potiguar, 
Recôncavo, Santos, Sergipe-Alagoas e 
Tucano. 
 
A decisão foi tomada ontem em reunião 
da comissão especial de licitação da 
agência. A oferta permanente é 
mecanismo pelo qual a ANP coloca à 
disposição do mercado, de maneira 
perene, uma lista de campos devolvidos 
à União e blocos exploratórios ofertados 
em leilões anteriores e não arrematados. 
 
Dessa forma, as empresas, têm a 
oportunidade de estudar as áreas sem a 
limitação de tempo que das rodadas 
tradicionais. Quando há interesse, as 
companhias sinalizam à agência, que 
realiza uma oferta pública de licitações. 
Até o momento, foram realizadas duas 
rodadas para conceder áreas nesse 
modelo. 
 
Nesse novo ciclo, as companhias 
inscritas na oferta permanente tiveram 
até o dia 2 de fevereiro para apresentar 
declarações de interesse e garantias de 
oferta para todas as áreas disponíveis no 
modelo. Agora, as empresas têm até 14 

de março para apresentar as declarações 
de interesse e garantais de ofertas pelas 
áreas dentro dos setores que estarão em 
oferta nesse ciclo. 
 

 

ANP — Foto: Saulo Cruz/MME via 
Agência Brasil 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/02/16/anp-anuncia-que-3-ciclo-
da-oferta-permanente-ter-blocos-em-
sete-bacias.ghtml 
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Política 

Depois de bate-boca, 
Cidadania aprova federação 
sem apontar partido 
 
A escolha da legenda para formalizar a 
união, contudo, ficou para depois 
 
Por João Valadares, Valor — 
Brasília 
 
16/02/2022 10h40  Atualizado há 14 
minutos 

 
 
Depois de uma longa reunião virtual na 
noite de terça-feira, com bate-boca 
intenso, reclamação de censura e 
acusações de “entrega” do partido ao 
PSDB, o diretório nacional 
do Cidadania aprovou a formação 
de uma federação. No entanto, 
a escolha da legenda para formalizar a 
união ficou para depois. Há três opções: 
PSDB, Podemos e PDT. 
 
A autorização para formar a união como 
base no novo mecanismo recebeu 66 
votos a favor e 44 contrários. No início 
do encontro, a maioria dos integrantes 
derrubou o encaminhamento que havia 
sido proposto pelo presidente da 
legenda, Roberto Freire, e decidiu que a 
escolha do partido seria votada ainda na 
reunião. 
 
O dirigente do Cidadania desejava que a 
decisão fosse tomada apenas em março. 
Ele argumentou que o prazo para 
formalização da federação foi ampliado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
 

 

Roberto Freire — Foto: Luis Macedo 
/Câmara dos Deputados 

O clima ficou tenso quando o secretário-
geral da sigla, Davi Zaia, iniciou o 
encaminhamento para votação da 
escolha da legenda. Assim como Roberto 
Freire, o dirigente defendeu, mesmo 
após decisão já tomada pela maioria no 
encontro, que o mais sensato era 
aprofundar as discussões para só 
escolher a sigla posteriormente. Para 
ele, com regras mais claras apresentadas 
pelos partidos, o Cidadania evitaria o 
"voto no escuro". 
 
Com microfones abertos, o bate-boca 
começou. O deputado João Vítor Xavier 
(MG), em tom elevado, disse que a 
direção da sigla precisava entregar “a 
encomenda” para o governador João 
Doria (PSDB). “Querem entregar a 
fatura para o Doria”, acusou. Ele teve a 
fala cortada e reclamou de censura. 
“Respeita. Você não está falando com 
moleque. Se continuar nesse nível, eu 
encerro a discussão”, rebateu Zaia. 
 
Quando os ânimos já pareciam mais 
tranquilos, Roberto Freire pediu a 
palavra. “Queria dizer aqui que o senhor 
não repita nunca mais que estamos 
vendendo ou entregando o partido a 
quem quer que imagine. Temos 
dignidade. Seu João Vítor, não pode 
fazer o que o senhor fez. É inadmissível 
isso”, reclamou Freire. Em seguida, o 
parlamentar mineiro pediu desculpas e a 
reunião seguiu. 
 
No próximo sábado, o diretório nacional 
volta a se reunir para tentar, finalmente, 
votar a escolha do partido com quem 
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deve se federar. As conversas estão mais 
avançadas com o PSDB, mas um grupo 
resiste. 
 
O deputado Rubens Bueno (PR) alegou 
que alguns pareciam querer a destruição 
do partido e avaliou que a direção estava 
forçando uma federação com o PSDB. 
“Vamos votar aqui pelo que o Paraná 
aprovou, que é o Podemos. No segundo 
turno da votação, vamos para o PDT e 
contra o PSDB”, disse. 
 
Uma ala do partido cobrou pressa na 
decisão com a justificativa de que 
precisa definir as chapas proporcionais 
nos Estados. Até o momento, o mais 
provável é que o Cidadania integre a 
federação com o PSDB. 
 
A primeira consequência seria a retirada 
por parte do Cidadania da pré-
candidatura à Presidência da República 
do senador Alessandro Vieira. Ele é 
contra a federação por entender que não 
há regras claras definidas. Na reunião de 
ontem, partiu dele a sugestão para que 
um novo encontro do diretório nacional 
ocorresse no próximo sábado. 
 
A possibilidade de formar federações 
surge após o fim das coligações e 
representa um mecanismo para driblar a 
cláusula de barreira imposta a siglas 
com baixas votações. Os partidos 
federados são obrigados a lançarem 
chapas conjuntas em todos os Estados e 
a atuarem unidos por quatro anos no 
Congresso e nas Assembleias. 
 
O avanço no entendimento entre 
Cidadania e PSDB tem provocado atritos 
regionais. O maior problema é a Paraíba, 
único Estado governado pelo Cidadania. 
Aliados do governador João Azevêdo 
(Cidadania), indicam ser impossível 
uma composição com o PSDB, partido 
que faz oposição ferrenha ao governo. 
 
No Distrito Federal, o Cidadania aposta 
no nome da senadora Leila Barros para 
a disputa. No entanto, de acordo com 
informações de bastidores repassadas 
por dirigentes da legenda, o impasse 
seria mais fácil de resolver do que na 
Paraíba. O PSDB lançou a pré-

candidatura do senador Izalci Lucas ao 
Palácio do Buriti. 
 

https://valor.globo.com/politica/notici

a/2022/02/16/depois-de-bate-boca-

cidadania-aprova-federacao-sem-

apontar-partido.ghtml 

 

 Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/16/depois-de-bate-boca-cidadania-aprova-federacao-sem-apontar-partido.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/16/depois-de-bate-boca-cidadania-aprova-federacao-sem-apontar-partido.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/16/depois-de-bate-boca-cidadania-aprova-federacao-sem-apontar-partido.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/16/depois-de-bate-boca-cidadania-aprova-federacao-sem-apontar-partido.ghtml


4 

 

 
 

 
Mundo 

EUA avaliam novas 
ferramentas para combater 
práticas comerciais injustas 
da China 
 
“As políticas e práticas da China 
desafiam a premissa das regras da OMC 
e causam sérios danos a trabalhadores e 
empresas em todo o mundo”, disse a 
representante comercial dos EUA, 
Katherine Tai 
 
Por Valor — São Paulo 
16/02/2022 10h08  Atualizado há 49 
minutos 

 
 
Os Estados Unidos acusaram 
a China de não cumprir os 
compromissos assumidos com 
a Organização Mundial de 
Comércio (OMC) e disseram que 
estão explorando novas maneiras de 
combater as supostas práticas 
comerciais injustas adotadas por 
Pequim. 
 
Em um relatório anual sobre o respeito 
da China às regras da OMC, o Escritório 
do Representante Comercial dos EUA 
(USTR) disse nesta quarta-feira (16) que 
o país asiático não está cumprindo as 
promessas que fez de abrir seu mercado 
à concorrência estrangeira quando 
ingressou na entidade em 2001. 
 
“A China, em vez disso, manteve e 
expandiu sua abordagem não mercantil 
liderada pelo Estado para a economia e 
o comércio”, disse a representante 
comercial dos EUA, Katherine Tai. “As 
políticas e práticas da China desafiam a 
premissa das regras da OMC e causam 
sérios danos a trabalhadores e empresas 
em todo o mundo.” 

 

“A China, em vez disso, manteve e 
expandiu sua abordagem não mercantil 
liderada pelo Estado para a economia e 
o comércio”, disse a representante 
comercial dos EUA, Katherine Tai — 
Foto: Bill O'Leary/AP 

Entre outras coisas, os EUA reiteraram 
acusações de longa data de que a China 
usa subsídios e regulamentações para 
favorecer suas próprias empresas em 
detrimento das estrangeiras, inunda o 
mercado mundial com aço, alumínio e 
outros produtos baratos e obriga 
companhias americanas e de outros 
países a compartilhar tecnologia como 
“preço” de acesso aos mercados 
chineses. 
 
“A liderança da China parece confiante 
em sua abordagem liderada pelo Estado 
e não sente necessidade de se adequar às 
normas globais”, diz o relatório. 
O USTR disse que continua conversando 
com a China para obter uma “mudança 
real em seu regime econômico e 
comercial”. E que está trabalhando com 
aliados, por meio da OMC e outras 
organizações, para pressionar o governo 
de Pequim. 
 
Sem dar detalhes, o relatório diz que os 
EUA estão explorando novas maneiras 
de “usar ferramentas de comércio 
doméstico estrategicamente, conforme 
necessário, a fim de alcançar condições 
mais equitativas” para empresas e 
trabalhadores americanos. 
 
Expressando queixas semelhantes sobre 
a postura da China, o ex-presidente 
americano Donald Trump impôs taxas 
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sobre US$ 360 bilhões em importações 
chinesas para os EUA — tarifas mantidas 
pelo governo de Joe Biden. 
Para reduzir as tensões comerciais, os 
EUA e a China chegaram ao chamado 
acordo comercial de Fase 1 em janeiro de 
2020. Os chineses concordaram em 
aumentar as importações de produtos 
americanos, mas as metas não foram 
cumpridas. 
 
A secretária de Comércio dos EUA, Gina 
Raimondo, disse na semana passada que 
o governo de Biden pretende 
responsabilizar a China pelo 
descumprimento do acordo e por não 
seguir outras práticas comerciais. 
 
https://valor.globo.com/mundo/notici
a/2022/02/16/eua-avaliam-novas-
ferramentas-para-combater-prticas-
comerciais-injustas-da-china.ghtml 
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Empresas 

Transição energética está 
baseada em modernizar 
refinarias para reduzir 
pegada de carbono, diz 
Petrobras 
 
Diretor de refino e gás natural lembra 
que a empresa vai investir R$ 600 
milhões na modernização de ativos de 
refino para produção de derivados com 
menor índice de emissão de gases de 
efeito estufa 
 
Por Gabriela Ruddy, Valor — Rio 
16/02/2022 09h51  Atualizado há uma 
hora 
 

Tânia Rêgo/Agência Brasil 
 
A estratégia da Petrobras na transição 
para uma economia de baixo carbono 
está baseada na modernização das 
refinarias para a produção de 
combustíveis com menos emissões, 
afirmou o diretor de refino e gás 
natural da companhia, Rodrigo 
Costa. 
 
Em participação no evento on-line Brazil 
Gas Summit, nesta quarta-feira (16), o 
executivo lembrou que a empresa vai 
investir R$ 600 milhões na 
modernização de ativos de refino para 
produção de derivados com menor 
índice de emissão de gases de efeito 
estufa, conforme o plano estratégico 
para o período de 2022 a 2026. 

“Vamos focar nos ativos que tenham 
sinergia e integração com as nossas 
atividades de upstream [exploração e 
produção] e em que tivermos vantagens 
competitivas”, afirmou Costa. 
 
O diretor disse que a empresa espera 
aumentar a capacidade de produção de 
combustíveis com baixo teor de enxofre 
em 1,32 bilhão de barris por dia 
(barris/dia) no período. 
 
Para tanto, a empresa estatal está 
investindo em modernizações na 
Refinaria de Paulínia (Replan) e na 
Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), 
ambas localizadas no Estado de São 
Paulo. “Temos planos para 
modernizações nessas refinarias para 
produção de diesel com conteúdo 
renovável usando o hidrogênio já 
disponível nessas instalações”, disse. 
 
Costa apontou, no entanto, que a 
implementação de alguns projetos de 
biorrefino no Brasil ainda dependem de 
atualizações regulatórias, 
principalmente no caso do “diesel 
renovável”. 
 
O executivo também confirmou que a 
petroleira vai prosseguir com a 
otimização do parque de refino, por 
meio da venda de ativos. A Petrobras 
tem um acordo com o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) para se desfazer de oito 
refinarias, que correspondem a cerca de 
metade da capacidade de processamento 
da estatal. A previsão da companhia é se 
desfazer dos projetos de refino fora do 
eixo Rio-São Paulo. 
 
Termelétricas 

 
A Petrobras vai buscar oportunidades de 
desenvolver projetos no mercado de 
usinas termelétricas de geração de 
energia a gás natural, apontou Costa. O 
executivo reafirmou que a estatal segue 
comprometida com a abertura do 
mercado de gás no país. 
 
“Estamos prevendo total conformidade 
com a nossa saída das atividades de 
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transporte e distribuição de gás natural. 
A Petrobras seguirá comprometida com 
o desenvolvimento de um mercado de 
gás competitivo no Brasil”, disse. 
 
Costa apontou que a estatal já reduziu o 
volume de importação de gás natural da 
Bolívia, além de ter aberto um processo 
competitivo para o arrendamento do 
terminal de regaseificação que possui na 
Bahia. Segundo ele, essas iniciativas 
estão contribuindo para uma nova 
dinâmica no mercado. 
 
“Acreditamos que o mercado brasileiros 
nas próximas décadas vai ser muito 
diferentes daquele que foi nos últimos 
30 anos, mais dinâmico, com mais 
competição e inovação”, comentou. 
 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/16/transicao-energetica-
esta-baseada-em-modernizar-
refinarias-para-reduzir-pegada-de-
carbono-diz-petrobras.ghtml 
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Empresas 

Petrobras inicia fase não 
vinculante de venda de ativos 
no Golfo do México 
 
A MPGoM foi criada em outubro de 
2018 e opera 14 campos no Golfo do 
México. A operação teve produção de 
10,4 mil barris por dia de óleo 
equivalente em 2021 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São 
Paulo 
16/02/2022 09h40  Atualizado há uma 
hora 

 
 
A Petrobras anunciou nesta terça-feira 
que iniciou a fase não vinculante da 
venda da sua participação de 20% detida 
na empresa MP Gulf of 
Mexico (MPGoM), localizada no 
Texas, detentora de campos marítimos 
no Golfo do México. 
 
“Os potenciais compradores 
habilitados para essa fase 
receberão um memorando 
descritivo contendo informações 
mais detalhadas sobre a 
companhia em questão”, diz a 
estatal. 
 
A MPGoM foi criada em outubro de 
2018 e opera 14 campos no Golfo do 
México. A operação teve produção de 
10,4 mil barris por dia de óleo 
equivalente em 2021. A Murphy 
Exploration & Production Company 
detém 80% da empreitada. 

 

MP Gulf of Mexico (MPGoM): Petrobras 
detém 20% e a Murphy Exploration & 
Production Company detém os 80% da 
empreitada — Foto: Leo Pinheiro/Valor 

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

cia/2022/02/16/petrobras-inicia-fase-

no-vinculante-de-venda-de-ativos-no-

golfo-do-mxico.ghtml 
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Legislação 

Novo presidente do TST 
pretende discutir reforma 
trabalhista 
 
Ministro Emmanoel Pereira assume 
hoje o cargo e promete gestão intensa 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
16/02/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Ministro Emmanoel Pereira: objetivo 
com comissão é buscar uma base 
empírica para evitar achismos 
opinativos ou contaminação ideológica 
— Foto: Wenderson Araujo/Valor 

O ministro Emmanoel 
Pereira assume hoje o cargo de 
presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). Promete fazer uma 
“gestão intensa”. O motivo é o fato de 
não ter como cumprir os dois anos de 
mandato. Fará 75 anos em outubro e 
terá que se aposentar. Até lá, porém, 
pretende fortalecer a Justiça do 
Trabalho, incentivar uma política 
de inclusão e instalar uma comissão 
própria para discutir os avanços e 
retrocessos da reforma 
trabalhista de 2017. 
 
O objetivo de Pereira com a comissão é 
buscar uma base empírica para evitar 
“achismos opinativos” ou 
“contaminação ideológica”. “A lei nunca 

se exaure, nunca está pronta e nunca 
estará. É um trabalho em andamento e 
progresso constantes”, afirma o ministro 
em entrevista concedida ao Valor. 
 
Possibilidade de mudanças e até 
revogação da reforma (Lei nº 13.467, de 
2017) surgiram em declarações recentes 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Na ponta oposta, os defensores do 
texto, aprovado na gestão de Michel 
Temer, indicam que leva à preservação 
dos empregos. 
 
A reforma trabalhista gerou 
manifestações no TST quando ainda 
tramitava no Congresso Nacional. Uma 
comissão de ministros - 17 dos 27 
integrantes - entregou um parecer 
contra o texto. Pereira não assinou o 
documento. 
 
O novo presidente chegou ao TST 
nomeado pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso e ocupou a 
vaga da advocacia. Diferente do que 
acontece no Supremo Tribunal Federal 
(STF), no TST as vagas são 
“carimbadas”: advogado substitui 
advogado, magistrado substitui 
magistrado e o mesmo acontece com os 
procuradores do trabalho. 
 
A palavra final é do presidente, que 
recebe uma lista com três nomes. Um 
procedimento desse está em curso, com 
a abertura de uma vaga da magistratura. 
Os nomes aguardam a escolha 
presidencial. 
 
Pereira é um dos quatro indicados por 
Fernando Henrique Cardoso. O 
presidente Jair Bolsonaro já indicou 
quatro nomes e vai escolher pelo menos 
mais um, igualando-se à ex-presidente 
Dilma Rousseff. Apesar da curta 
duração, o governo de Michel Temer 
aprovou três nomes. Mas o maior 
número de integrantes (dez) veio por 
indicação do governo do ex-presidente 
Lula. 
 
Em 2022, Pereira pretende fazer uma 
gestão intensa, considerando que terá 
menos de um ano à frente do TST. A 
gestão, afirma, terá foco na busca 
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compartilhada por soluções, com ampla 
participação dos ministros, presidentes 
de Tribunais Regionais do Trabalho 
(TRTs), com os quais já se reuniu, 
associações de magistrados, do 
Ministério Público do Trabalho e da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
 
O maior desafio, segundo Pereira, será 
reduzir o índice de descumprimento da 
legislação trabalhista, garantindo o 
cumprimento e a eficácia das decisões 
judiciais. Além disso, pretende garantir 
mais respeito às condições de trabalho e 
às normas de saúde e segurança no 
trabalho, sobretudo aos trabalhadores 
em situação de vulnerabilidade. 
 
Existem duas prioridades para o 
presidente: uma delas é a defesa e a 
valorização da Justiça Trabalhista. “Não 
devemos jamais aceitar discursos e 
iniciativas que tenham como objetivo 
extinguir esse relevante braço do 
Judiciário”, afirma. 
 
A outra será uma política de defesa das 
minorias com inclusão e respeito à 
diversidade e à pluralidade. Para 
Pereira, não basta apenas o acesso ao 
emprego e a estabilidade, é necessário 
garantir um ambiente inclusivo - a 
começar pelo TST, de acordo com o 
ministro. 
 
As novas formas de trabalho e de 
emprego, como as adotadas por 
aplicativos de entregas, também estão 
na pauta. Pereira lembra que a própria 
pandemia antecipou muitas discussões 
sobre essas modalidades de contratação 
e a reforma trabalhista trouxe um novo 
olhar que precisa ser debatido. 
 
“Diminuir o desemprego e combater 
qualquer forma de subutilização da força 
de trabalho para garantir o trabalho 
digno será o grande desafio. Esse é um 
tema que seguirá no radar da Justiça do 
Trabalho pelo seu caráter de rápida 
transformação”, diz. 
 
O TST está em um momento de 
mudança na presidência e também com 
novos integrantes, que entraram em 
2021. São esperadas trocas na 

composição de turmas e nos gabinetes - 
os mais visados são os que têm menos 
processos. A tendência, por enquanto, é 
que os ministros que saem da 
presidência, vice e corregedoria troquem 
de gabinete com os que estão chegando 
à presidência. 
 
Para o ex-ministro Barros Levenhagen, 
consultor no escritório Chiode Minicucci 
Advogados, por enquanto é uma 
incógnita qual será a composição das 
turmas. Ele afirma não se lembrar de 
outro período com tantas mudanças no 
TST - na presidência e com ministros 
recém-nomeados. 
 
Segundo Daniel Chiode, sócio do mesmo 
escritório, mudanças na composição das 
turmas podem mudar o entendimento 
dos colegiados e até a jurisprudência, a 
depender do caso. Isso, acrescenta, 
torna difícil ter previsibilidade nas 
questões trabalhistas. 
 
Mauricio Corrêa da Veiga, advogado 
trabalhista e sócio do Corrêa da Veiga 
Advogados, espera que a nova gestão 
siga a anterior, que foi tranquila, apesar 
de desenvolvida totalmente durante a 
pandemia. Em 2021, foram julgados 
357.006 casos no TST e recebidos outros 
327.542 - o estoque atual é de 568.265 
processos. “A diferença é que será uma 
diretoria muito breve, de apenas oito 
meses, em razão da aposentadoria”, 
afirma. 
 

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

cia/2022/02/16/novo-presidente-do-

tst-pretende-discutir-reforma-

trabalhista.ghtml 
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Legislação 

Justiça exclui fiança bancária 
da recuperação judicial 
 
Linha do tempo livrou crédito do Itaú 
de se submeter aos descontos do plano 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
16/02/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Ana Carolina Monteiro: primeiro 
passo para alinhar o Judiciário 
fluminense ao STJ — Foto: Divulgação 

Os bancos conseguiram um precedente 
na Justiça do Rio de Janeiro para 
deixar de fora da recuperação 
judicial créditos de fiança bancária. O 
entendimento na sentença proferida no 
início do mês - uma das primeiras nesse 
sentido - foi o de que, nesse tipo de 
contrato, vale a data em que o fiador 
pagou a dívida deixada em aberto na 
obrigação principal para determinar se o 
valor será ou não incluído no plano de 
pagamentos da devedora. 
 
O caso concreto envolve R$ 58,1 
milhões devidos pela SuperVia, 
companhia de trens urbanos da região 

metropolitana do Rio, ao Itaú. A 
instituição financeira foi fiadora da 
empresa em um contrato de 
financiamento com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). 
 
A SuperVia entrou com pedido de 
recuperação judicial no dia 7 de junho do 
ano passado. Quase duas semanas 
depois, no dia 21, ficou inadimplente 
com o BNDES e o Itaú cobriu a dívida. 
 
A linha do tempo é relevante para 
determinar se um crédito se submete aos 
descontos e parcelamentos 
normalmente aplicados em planos de 
pagamento de empresas em 
recuperação. O artigo 49 da Lei de 
Recuperação e Falências (nº 11.101, de 
2005) prevê que “estão sujeitos à 
recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que 
não vencidos”. 
 
Esse dispositivo foi usado pela juíza 
Maria Cristina de Brito Lima, titular da 
6ª Vara Empresarial, para fundamentar 
a decisão. Ela considerou que, apesar de 
o contrato ser anterior ao pedido de 
recuperação judicial, o crédito em favor 
do banco nasce somente no momento 
em que a instituição financeira quita a 
dívida que o devedor deixou de pagar ao 
credor original. 
 
“No contrato de fiança, o fiador só se 
torna credor do afiançado se e quando 
vier a promover o pagamento de dívida 
não adimplida pelo devedor original da 
obrigação principal (objeto da garantia). 
Logo, no caso sub judice, como o 
pagamento pelo impugnante [Itaú] se 
fez em data posterior ao pedido 
recuperacional (7/6/2021), seu crédito 
não sofre os efeitos da recuperação, 
sendo, por conseguinte, extraconcursal”, 
afirma a magistrada na sentença 
(processo nº 0243089-
52.2021.8.19.0001). Cabe recurso. 
 
De acordo com a advogada Ana Carolina 
Monteiro, chefe da área de 
reestruturação e insolvência do Kincaid 
Mendes Vianna Advogados - banca que 
representa o Itaú no caso -, a decisão é 
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um primeiro passo para alinhar o 
posicionamento do Judiciário 
fluminense ao recente entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre 
o assunto. “Até então, tínhamos no Rio 
poucas decisões e de forma contrária. 
Enquanto o Tribunal de Justiça de São 
Paulo se convenceu e passou a adotar o 
entendimento do STJ”, diz. 
 
Em maio de 2020, a 3ª Turma do STJ 
entendeu, por unanimidade, que uma 
coisa é o contrato de fiança e outra a 
constituição do crédito em favor da 
instituição financeira - esta considerada 
pelos ministros para determinar se os 
valores entram na recuperação judicial. 
“A instituição financeira fiadora apenas 
passou a ostentar a condição de credora 
da afiançada (recuperanda) depois que 
honrou o débito por esta não pago, a seu 
tempo e modo, ao credor da obrigação 
afiançada”, afirma em seu voto a 
ministra Nancy Andrigui, relatora do 
caso (REsp 1.860.368). 
 
Ela acrescenta que “tratando-se de 
situação em que, à data do pedido de 
recuperação judicial, o banco emitente 
das cartas-fiança não era titular de 
créditos contra a sociedade 
recuperanda, impõe-se a manutenção do 
acórdão recorrido, que assegurou a 
extraconcursalidade dos valores 
correspondentes”. 
 
As execuções contra a SuperVia estão 
suspensas por previsão da lei, que 
concede o chamado “stay period” por 
180 dias - prorrogável por igual período 
- a partir do deferimento do 
processamento da recuperação judicial. 
Dessa forma, os R$ 58,1 milhões não 
poderão ser executados agora. “Ainda 
assim é um precedente importante para 
o mercado, para dar segurança de 
crédito”, diz Ana Carolina. 
 
Em nota ao Valor, SuperVia informa 
que avalia a decisão, que não foi 
confirmada pelo Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro [o caso ainda não foi 
analisado], e adotará eventualmente as 
medidas jurídicas cabíveis visando o 
prosseguimento adequado de seu 
processo de recuperação judicial. 

 
Afirma ainda que “todas as medidas 
adotadas, especialmente o ajuizamento 
do processo de recuperação judicial, tem 
como objetivo principal a preservação da 
prestação de serviço público essencial 
aos milhares de passageiros de trens da 
região metropolitana do Rio”. 
 

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

cia/2022/02/16/justica-exclui-fianca-

bancaria-da-recuperacao-judicial.ghtml 
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Legislação 

O entrave contábil entre os 
FIIs e a CVM 
 
O recente precedente da CVM pode ter 
acertado na forma de impacto do saldo 
de prejuízos acumulados, mas não foi 
tecnicamente perfeito 
 
Por José P. Marzagão, Celso Grisi 
e Giampaolo Marzulli 
16/02/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 
 
A Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), por meio da Superintendência 
de Supervisão de Securitização (SSE), 
proferiu uma decisão administrativa 
envolvendo o Maxi Renda Fundo de 
Investimento Imobiliário (MRFI), que 
pode vir a impactar o mercado de 
Fundos de Investimentos Imobiliários 
(FIIs) brasileiros de forma significativa, 
notadamente no que se refere ao cálculo 
dos rendimentos semestrais devidos aos 
cotistas dos fundos. Tamanho é esse 
impacto que, dias após sua publicação, o 
colegiado da CVM suspendeu seus 
efeitos até ulterior análise de pedido de 
reconsideração apresentado pelo FII. 
 
O cerne da questão é o seguinte: o artigo 
10, parágrafo único, da Lei n° 8.668/93 
dispõe que o FII deverá, 
obrigatoriamente, distribuir aos seus 
cotistas ao menos 95% do lucro 
semestral apurado com base no regime 
de caixa. Tal normativo possui duas 
intenções principais: garantir aos 
cotistas seus rendimentos 
semestralmente; e garantir ao Fisco 
federal que o FII não será usado como 
veículo de postergação infinita de 
pagamento de tributos. 
 
O precedente da CVM pode ter 
acertado na forma de impacto do 

saldo de prejuízos acumulados, 
mas não foi tecnicamente perfeito 
 
Mas não há na lei citada acima qualquer 
parâmetro para nortear a apuração de 
resultados do FII com base no regime de 
caixa, sendo que, no mundo corporativo, 
como regra geral, essa ocorre com base 
no regime de competência. Como um FII 
não é, e não pretende ser, uma pessoa 
jurídica, a CVM emitiu no passado dois 
normativos (Ofício Circular nº 1/2014 e 
Memo nº 1/2015) para tratar do dito 
“regime misto” de apuração de 
resultados do FII. Nesse regime é 
necessário partir do resultado contábil 
apurado com base no regime de 
competência e ajustá-lo para que 
receitas/despesas contabilizadas e ainda 
não recebidas/pagas sejam excluídas; e 
receitas/despesas contabilizadas em 
períodos anteriores recebidas/pagas 
sejam incluídas. 
 
Recentemente, a CVM impôs, quando da 
análise do caso MRFI, um novo critério 
a ser observado pelos FIIs: na hipótese 
em que o FII não possua lucros correntes 
ou acumulados, e possua saldos de 
prejuízos acumulados, esse não poderá 
distribuir o resultado apurado no 
período como rendimento aos cotistas, e 
caso o faça, deverá atribuir esse 
pagamento à modalidade de 
amortização de cotas ou devolução de 
capital. 
 
Enquanto uma pessoa jurídica, de fato, 
busca a continuidade de suas atividades 
empresariais e a lucratividade em suas 
operações detendo direitos e obrigações 
com sócios, credores, sendo natural que 
essa, em uma posição com prejuízos 
acumulados, não possa distribuir 
dividendos aos seus sócios, um fundo 
tem um viés totalmente diverso: tem 
como pressuposto o investimento em 
um ramo específico (i.e., imobiliário, 
equity, créditos, entre outros) com 
inúmeras restrições operacionais de 
tomada de dívida/alavancagem, 
constituição e administração, ditados 
pela própria CVM. 
 
A sua essência é, de acordo com o artigo 
10, parágrafo único, da Lei n° 8.668/93, 
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que o caixa auferido semestralmente 
seja distribuído aos seus cotistas como 
forma de remunerar o investimento 
realizado pelo investidor. Diga-se de 
passagem, ainda, que a imposição da 
obrigatoriedade de distribuição 
semestral foi no sentido de evitar a 
procrastinação e não pagamento de 
imposto. Contudo, o que se verifica, de 
fato, no mercado de fundos pulverizados 
é que a distribuição mensal (com 
tributação sobre essa distribuição) do 
investidor que adquire quotas de FII 
cumpre com a real intenção do 
investidor de ter um rendimento mensal 
- se não o tiver ou ainda existir o risco de 
esse rendimento mensal inexistir por 
fatores contábeis, mas que não passam 
na cabeça do investidor, dificilmente 
esse investidor optará por investir em 
um FII. 
 
Essa pretensão de impedir o pagamento 
de rendimentos contra saldos de 
prejuízo acumulado nada mais é do que 
uma equiparação indevida dos FIIs às 
pessoas jurídicas empresárias visando à 
imposição de restrições desnecessárias a 
esses veículos de investimentos. E mais: 
sabe-se que muitos FIIs, entre 2020 e 
2022, têm registrado prejuízos 
contábeis, apurados com base no regime 
de competência, em razão dos impactos 
da covid-19 no valor a mercado de seus 
ativos, bem como no fluxo e valor de 
recebimento de aluguéis. Logo, essa 
restrição da CVM penaliza duplamente o 
cotista, vez que impede o recebimento de 
um rendimento que já foi afetado 
negativamente pela pandemia. 
 
A despeito do conteúdo acima, é 
importante deixar claro que esse 
impacto adverso deveria ocorrer, como 
bem disse a CVM, na operação de 
amortização de cotas ou devolução de 
capital, mas no momento de liquidação 
do FII, pois é nessa oportunidade que se 
deve verificar os haveres de cada 
investidor do fundo. 
 
Nesse contexto, o precedente recente da 
CVM pode ter acertado na forma de 
impacto do saldo de prejuízos 
acumulados no âmbito do FIIs, que seria 
nas transações de amortização de cotas 

ou devolução de capital, mas não foi 
tecnicamente perfeito no momento da 
verificação desse efeito adverso que, 
com base no regime de competência, 
deveria ser a data de liquidação do FII. 
Mais e mais, entendemos como razoável 
a nova decisão da CVM de suspender a 
decisão anterior vis-à-vis o impacto 
dessa ao mercado, e aguardamos que 
uma nova decisão seja tomada, 
entendendo a distinção entre um fundo 
de investimento e uma sociedade 
empresária. 
 
José Paulo Marzagão, Celso Grisi e 
Giampaolo Marzulli são, 
respectivamente, sócios e 
associado sênior do Tauil & 
Chequer 
 
Este artigo reflete as opiniões do 
autor, e não do jornal Valor 
Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser 
responsabilizado pelas 
informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza em 
decorrência do uso dessas 
informações 

 

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

a/2022/02/16/o-entrave-contabil-entre-

os-fiis-e-a-cvm.ghtml 

Retorne ao índice 
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Valor Jurídico 

STJ: Corte Especial definirá se 
VGBL precisa entrar no 
inventário 
 
Ministros analisarão se esse tipo de 
plano de previdência privada é 
investimento ou seguro 
Brasília 
 
16/02/2022 07h00  Atualizado há 4 
horas 

 
 
A 3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu enviar para 
a Corte Especial definir se planos de 
previdência VGBL caracterizam-se 
como “ativo financeiro”, 
“investimento” ou “seguro” e, 
portanto, devem constar em inventário. 
O tema foi para a Corte Especial porque, 
segundo os ministros, existem 
entendimentos diversos sobre o assunto 
no Tribunal, incluindo uma 
manifestação da 1ª Seção. 
 
Na ação, herdeiros pedem que o valor 
dos planos contratados pelo falecido e a 
esposa integrem o total partilhável, com 
a distribuição da cota parte a cada 
herdeiro legítimo. O Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJ-MG) entendeu que 
o valor tem natureza jurídica securitária, 
sendo impossível seu tratamento como 
herança. 
 
De acordo com ministro Moura 
Ribeiro, a matéria é muito debatida na 
Turma e na sessão de direito privado. 

 

Ministro Moura Ribeiro — Foto: 
Divulgação/STJ 

Depois de enviar o voto aos colegas, o 
ministro Ricado Villas Bôas Cueva 
sugeriu a afetação para a 2ª Seção do 
STJ por haver divergência nas turmas de 
direito privado. Mas Moura Ribeiro 
declarou que a 1ª Seção já decidiu o tema 
e, por isso, indicou o processo 
diretamente para a Corte Especial - uma 
espécie de última instância no Tribunal -
, para onde são enviados processos 
quando há divergência de entendimento 
entre as Seções, por exemplo. Os demais 
integrantes da Turma acompanharam o 
envio. 
 
Porém, ainda não há previsão de quando 
o tema será julgado pela Corte 
Especial (REsp 1676801). 
 
Precedentes 
 
A 3ª Turma do STJ tem reconhecido a 
natureza de investimento dos valores 
aportados ao plano VGBL. Com isso, 
seria possível a sua inclusão na partilha, 
por ocasião da dissolução do vínculo 
conjugal. 
 
A 2ª Turma, por sua vez, já decidiu que 
os valores a serem recebidos pelo 
beneficiário, em decorrência da morte 
do segurado contratante de plano VGBL, 
não integram a herança. Com isso os 
valores também não se submetem à 
tributação pelo ITCMD. 
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Economia 

Entenda por que o BNDES 
quer rediscutir com o governo 
a devolução de R$ 54 bi ao 
Tesouro prevista para este 
ano 
 
Pagamentos podem ser mais lentos. 
Com alta de juros, banco poderia ter R$ 
14 bi em prejuízo ao cumprir a 
antecipação prevista para 2022 
 
Glauce Cavalcanti 
 
15/02/2022 - 19:27 / Atualizado em 
15/02/2022 - 22:21 

BNDES enviou proposta ao Ministério 

da Economia para devoluções 

antecipadas ao Tesouro Nacional Foto: 

Leo Martins / Agência O Globo 

 

RIO - O BNDES voltou a discutir com o 

governo federal o ritmo das devoluções 

antecipadas de recursos ao Tesouro 

Nacional. A meta acordada para este ano 

é de R$ 54,2 bilhões, mas não há 

garantia de que seja cumprida diante de 

fatores como a alta dos juros. 

 

Cálculos feitos pelo banco no fim de 

2021, considerando os juros da época, 

apontam que a transferência de todo o 

valor previsto para ser antecipado até o 

fim deste ano resultaria em um prejuízo 

de R$ 14 bilhões. 

 

Em março de 2021 foi definido um 

cronograma para o pagamento de R$ 

116,2 bilhões pelo banco à União. Ficou 

acordado que R$ 62 bilhões seriam 

pagos até o fim do ano passado e R$ 54,2 

bilhões este ano. O BNDES pagou R$ 

67,5 bilhões ao Tesouro em 2021.  

 

O banco nega haver um novo 

cronograma em discussão, como 

antecipou a reportagem da Folha de S. 

Paulo desta terça-feira. Mas reconhece 

que há ajustes dentro do que está 

acordado com o Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

 

“Uma solução financeira foi apresentada 

ao Tesouro Nacional e encontra-se em 

análise pela equipe do Ministério da 

Economia. Tais tratativas, que 

envolveram estudos, mudanças de 

sistema e debates com contrapartes, 

evidenciam os melhores esforços da 

instituição em alcançar o Cronograma 

Alvo”, diz o BNDES por meio de nota.  

 

É que o cronograma alvo, que trazia as 

metas de pagamento para 2021 e 2022, 

foi definido pelo “regime de melhores 

esforços”. Ou seja, seu cumprimento 

integral, na prática, depende da 

avaliação da administração do banco, do 
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planejamento financeiro e de condições 

de liquidez, risco e outras.  

 

Em 2021, explica o banco, algumas das 

condições definidas no documento não 

se confirmaram. E “foi possível efetuar o 

pagamento apenas do cronograma 

firme. Porém, isso não significa que o 

mesmo se repetirá ao longo de 2022”, 

reconhece. 

 

A dívida remanescente a ser paga pelo 

BNDES ao Tesouro é de R$ 130 bilhões. 

Deste total, R$ 98 bilhões integram o 

acordo com o TCU, que recomenda que 

o processo siga a premissa de que “as 

devoluções não resultem em perdas 

financeiras para o BNDES”, informou o 

banco.  

 

As devoluções tiveram início em 2015 e 

são referentes a contratos de 

empréstimos fechados entre a União e o 

BNDES. Ao longo dos governos de Luiz 

Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, 

o banco tinha seu caixa reforçado com 

recursos do Tesouro. Entre 2008 e 2014, 

R$ 440,8 bilhões foram captados por 

esse modelo em contratos com 

pagamento a perder de vista para 

apoiarem operações de crédito ou de 

participações societárias. 

 

Desde 2015, R$ 472 bi devolvidos 

 

Com a ruína fiscal, ficou acordada a 

devolução antecipada desses recursos ao 

Governo. O TCU avaliou que o uso dos 

recursos do Tesouro para concessão de 

crédito e emissão de títulos por bancos 

públicos constituía uma operação 

irregular.  

 

Desde 2015, houve pagamentos anuais 

ao Tesouro — exceto em 2020, 

interrompidos em razão da pandemia —

, somando R$ 472 bilhões, em valores 

correntes, segundo tabela atualizada 

nesta segunda-feira pelo BNDES. 

 

O cronograma apresentado pelo banco à 

Corte previa que cerca de 75% do valor a 

ser devolvido ao Tesouro deve ser pago 

até o fim de 2026, antecipando a 

vigência original dos contratos firmados 

entre o BNDES e a União, que vencem 

em 2040.  

 

No fim de janeiro, o banco divulgou uma 

carta redigida por seu presidente, 

Gustavo Montezano, com o 

planejamento do BNDES para 2022. No 

documento, ele lembra que entre 2019 e 

2021 foram transferidos R$ 270 bilhões 

ao Tesouro em pagamento de dívidas, 

dividendos, juros sobre capital próprio e 

tributos. Frisou que o “BNDES exercerá 

melhor sua missão quanto menor for sua 

dependência do Tesouro Nacional. 

Recursos tangíveis e intangíveis não lhe 

faltam para tal”. 

 

No ano passado, na divulgação de 

resultados do banco no segundo 
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trimestre, o próprio Montezano explicou 

que com a alta de juros seria preciso 

ajustar o ritmo das devoluções: “A 

premissa que a gente enviou ao TCU é 

que não teria perda financeira ou 

econômica para o banco com esse 

pagamento. E caso a curva permaneça 

aberta, ou juros altos na curva longa, 

como está hoje, a gente vai pagar um 

pouco mais devagar, para não incorrer 

em perda de patrimônio”, explicou à 

época.  

 

De janeiro a setembro de 2021, o banco 

registrou R$ 26,4 bilhões em lucro, 

expansão de 93% na comparação com 

igual período do ano anterior. O 

resultado fechado do ano será divulgado 

apenas na semana que vem. 

 

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

tenda-por-que-bndes-quer-rediscutir-

com-governo-devolucao-de-54-bi-ao-

tesouro-prevista-para-este-ano-

25395996 

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/entenda-por-que-bndes-quer-rediscutir-com-governo-devolucao-de-54-bi-ao-tesouro-prevista-para-este-ano-25395996
https://oglobo.globo.com/economia/entenda-por-que-bndes-quer-rediscutir-com-governo-devolucao-de-54-bi-ao-tesouro-prevista-para-este-ano-25395996
https://oglobo.globo.com/economia/entenda-por-que-bndes-quer-rediscutir-com-governo-devolucao-de-54-bi-ao-tesouro-prevista-para-este-ano-25395996
https://oglobo.globo.com/economia/entenda-por-que-bndes-quer-rediscutir-com-governo-devolucao-de-54-bi-ao-tesouro-prevista-para-este-ano-25395996
https://oglobo.globo.com/economia/entenda-por-que-bndes-quer-rediscutir-com-governo-devolucao-de-54-bi-ao-tesouro-prevista-para-este-ano-25395996
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Economia 

TCU aprova privatização da 
Eletrobras, e governo espera 
conseguir fazer operação até 
maio 
 
Tribunal ainda precisará analisar outro 
processo 
 
Manoel Ventura 
15/02/2022 - 18:00 / Atualizado em 
15/02/2022 - 23:20 

Torres de transmissao de energia em 

Brasilia. Tribunal julga privatização da 

Eletrobras Foto: Daniel Marenco / 

Agência O Globo 
 

BRASÍLIA — O Tribunal de Contas da 

União (TCU) aprovou nesta terça-feira a 

primeira e mais importante fase 

do processo que analisa a privatização 

da Eletrobras, que o governo pretende 

realizar até maio deste ano. 

 

Foram 6 votos a favor da posição a 

respeito dos valores envolvidos na 

operação do governo e uma 

manifestação contrária, do ministro 

Vital do Rêgo. Apenas sete ministros 

votam neste processo, mesmo o TCU 

sendo composto por nove. 

A presidente da Corte, Ana Arraes, está 

de férias. Em seu lugar, o ministro Bruno 

Dantas só vota em caso de empate, o que 

não ocorreu. 

 

Os termos aprovados pelo tribunal, na 

avaliação do governo, não impedem a 

privatização da estatal, como temiam 

integrantes do Ministério da Economia e 

do Ministério de Minas e Energia. 

 

No total, o governo calculou em R$ 67 

bilhões os valores relacionados à 

privatização. Desse valor, R$ 25,3 

bilhões serão pagos pela Eletrobras 

privada ao Tesouro Nacional pelas 

outorgas das usinas hidrelétricas que 

terão os seus contratos alterados.  

 

VEJA AS MAIORES USINAS 

HIDRELÉTRICAS EM 

FUNCIONAMENTO NO BRASIL 

 

  

Usina Hidrelétrica binacional de Itaipu. 

A maior do mundo desde a inauguração, 

em 1984, até o ano de 2012, produz até 

14.000 megawatts Foto: Alan Santos / 

PR 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/sob-pressao-do-governo-tcu-antecipa-julgamento-da-privatizacao-da-eletrobras-25387954
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/sob-pressao-do-governo-tcu-antecipa-julgamento-da-privatizacao-da-eletrobras-25387954
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
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Vista aérea da usina de Belo Monte, a 

segunda maior do país: capacidade para 

11.233 megawatts Foto: Agência O Globo 

 

Hidrelétrica de Tucuruí, no Rio 

Tocantins, no Pará, pode produzir até 

8.535 megawatts e foi inaugurada no 

mesmo ano que a de Itaipu, 1984 

 

Casa de força e vertedouro da usina 

hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, em 

Rondônia. Com capacidade instalada de 

3.750 megawatts, ela está em operação 

no Rio Madeira, na Bacia Amazônica, 

desde 2013 Foto: Agência O 

Globo

No mersmo Rio Madeira, está a Usina 

Hidrelétrica de Santo Antônio, instalada 

no rio Madeira, em Porto Velho (RO). 

Ela tem capacidade para 3.568 MW 

Foto: Divulgação / Ibama 

 

Hiderlétrica Ilha Solteira, em São 

Paulo.Em operação desde 1973 Foto: 

Henrique Manreza / Manreza Imagens / 

Divulgação / CTG Brasil 

 

Serão ainda destinados ainda R$ 32 

bilhões para aliviar as contas de luz a 

partir deste ano por meio do fundo do 

setor elétrico, a Conta de 

Desenvolvimento Energética (CDE). 

 

Outros R$ 2,9 bilhões serão destinados 

para bancar a compra de combustíveis 

para a geração de energia na região 

Norte no país, onde algumas cidades não 

são ligadas ao sistema nacional de 

energia 
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O restante será destinado para 

revitalização de bacias hidrográficas do 

Rio São Francisco, de rios de Minas 

Gerais e de Goiás, e para a geração de 

energia na Amazônia. 

 

Precificação contestada 

 
As discussões do tribunal nesta terça 

giram em torno desse valor total, ao 

analisar os parâmetros de preço das 

outorgas. Ou seja, quanto vale as 

hidrelétricas que serão concedidas junto 

com a estatal. 

 

Para o mercado, o valor de R$ 67 bilhões 

já está alto e qualquer reavaliação para 

cima pode inviabilizar o processo. Por 

isso, a mudança nesse valor preocupava 

o governo. 

 

O ministro Vital do Rêgo, que havia 

pedido mais tempo para analisar o caso 

em dezembro, contestou em seu voto 

esses valores. O ministro apontou que 

os valores definidos pelo governo estão 

subestimados porque, para ele, é 

necessário considerar a potência total 

das hidrelétricas. Essa posição, para o 

governo, inviabilizava a privatização da 

estatal. 

 

O sistema elétrico, porém, trabalha 

considerando a geração média das 

usinas, e não a sua potência. Portanto, as 

hidrelétricas são remuneradas por essa 

média, e não pelo todo. O governo 

argumenta que é preciso considerar o 

valor médio, e não há regra hoje no país 

para a venda da capacidade (ou da 

potência do sistema).  

 

CONTA DE LUZ NÃO PARA DE 

SUBIR? SAIBA COMO 

ECONOMIZAR 

 

  

Para economizar, ligue o aparelho 

apenas quando for dormir e desligue 

logo ao acordar. Uma opção é usar a 

função sleep, disponível em alguns 

modelos. Outro cuidado é manter o ar-

condicionado em temperatura 

adequada. Especialistas recomendam 

23ºC. Não é preciso colocar temperatura 

muito baixa, para não gastar muita 

energia. Foto: Pixabay 

 

Em uma família com quatro pessoas, o 

uso do chuveiro elétrico corresponde a 

cerca de 25% da conta de luz. Para 

https://oglobo.globo.com/economia/ministro-do-tcu-diz-que-privatizacao-da-eletrobras-esta-subavaliada-em-63-bilhoes-1-25395730
https://oglobo.globo.com/economia/ministro-do-tcu-diz-que-privatizacao-da-eletrobras-esta-subavaliada-em-63-bilhoes-1-25395730
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
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economizar, evite banhos muito longos e 

dê preferência a usar o chuveiro no 

modo verão, que economiza até 30% de 

energia Foto: Pixabay 

 

Quando a porta fica muito tempo aberta, 

o motor funcionará mais, gastando mais 

energia. É importante também manter a 

borracha de vedação da porta da 

geladeira em bom estado. Ao viajar, uma 

opção é esvaziar a geladeira e desligá-la 

da tomada. Foto: Pixabay 

 

A substituição de lâmpadas 

incandescentes pelas de LED pode gerar 

uma redução de 75% a 85% no consumo 

de energia. Além disso, essas lâmpadas 

duram mais. Em relação às lâmpadas 

fluorescentes, a economia é de cerca de 

40% Foto: Pixabay 

Dê preferência a lavar uma grande 

quantidade de roupas, para economizar 

água e energia. Evite colocar muito 

sabão, para não ter de enxaguar duas 

vezes. Na hora de passar, a melhor opção 

é juntar roupas e passar uma grande 

quantidade de uma vez. Desligue o ferro 

quando for interromper o serviço. Use a 

temperatura indicada para cada tipo de 

tecido e comece pelas roupas mais leves. 

Foto: Pixabay 

 

O uso do ventilador de teto durante 8 

horas por dia gera um gasto de apenas 

R$ 18 por mês. Mesmo assim, é 

importante evitar deixar o aparelho 

ligado quando não houver ninguém no 

cômodo. Na hora de comprar, lembre-se 

que quanto maior o diâmetro das 

hélices, maior o consumo de energia. 

Foto: Pixabay 
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No caso dos eletrônicos, a 

recomendação é desligar o televisor e os 

videogames quando ninguém tiver 

usando. Retirar os aparelhos da tomada 

também ajuda a poupar energia. Foto: 

Arquivo 

 

A própria área técnica do tribunal 

afirmou nos autos do processo que o 

correto é precificar os ativos com base na 

geração média. Por isso, a área técnica 

do TCU havia concordado com os 

valores definidos pelo governo. 

 

Rêgo também contestou as regras sobre 

o risco hidrológico (relacionado à falta 

de chuvas) e de hedge do setor elétrico, 

ambas com normas definidas em lei. 

Com base nesses parâmetros, o ministro 

apontou que o valor da outorga da 

Eletrobras estaria subestimada em R$ 

63 bilhões. 

 

— Destaco que a subavaliação passaria 

dos R$ 63 bilhões se comparado ao valor 

publicado (pelo governo). Repito: 

estamos falando de uma possível 

subavaliação de nada mais nada menos 

do que R$ 63 bilhões — disse. 

Relator do processo, o ministro Aroldo 

Cedraz já havia votado a favor da posição 

do governo federal, assim como o 

ministro Raimundo Carreiro, em 

dezembro. Carreiro deixou o TCU para 

ser embaixador do Brasil em Lisboa, 

mas já havia votado. 

 

O ministro Benjamin Zymler discordou, 

nesta terça, do voto de Vital do Rêgo e 

votou para manter a precificação em R$ 

67 bilhões, formando maioria pró-

governo. 

 

Para Zymler, não existe regra para 

precificação de potência das usinas e, 

portanto, não é possível capturar esse 

valor. Ele sugeriu, porém, que os 

contratos de concessão das usinas 

condicione a venda futura de lastro de 

potência à celebração de aditivos 

contratuais que assegurem a devida 

remuneração à União por esse novo 

produto. 

 

A sugestão de Zymler foi seguida pelos 

demais ministros da corte. Dessa 

forma,  o TCU determinou que a 

Eletrobras privatizada só poderá vender 

a capacidade total das usinas se houver 

uma compensação. 

 

O ministro Walton Alencar Rodrigues 

também votou a favor da posição do 

governo e defendeu a privatização. 

— Considero eu que o pior cenário 

possível é o sucateamento da capacidade 



25 

 

geradora do país. O racionamento de 

energia, fronteiras do qual já chegamos, 

é o primeiro passo da fuga da indústria. 

Não podemos correr o risco da falta de 

energia no Brasil. Essa modelagem não 

pode ser questionada pelo Tribunal de 

Contas da União — disse Alencar. 

 

Augusto Nardes também votou com o 

relator, contra Vital do Rêgo. Ex-

ministro do governo Jair Bolsonaro, 

Jorge Oliveira também votou a favor da 

privatização. 

 

Capitalização 

 
A desestatização da maior empresa de 

energia da América Latina depende do 

tribunal para seguir adiante. A previsão 

do governo é fazer a operação até maio. 

 

Caso a privatização da Eletrobras seja 

aprovada, o governo poderá fazer a 

operação em maio. Contudo, a segunda 

etapa do processo, que trata da 

modelagem, do formato da 

capitalização, terá ainda que ser 

apreciada pelo TCU. A Corte decidiu 

separar as fases diante da complexidade 

da operação. 

 

O modelo da privatização prevê 

transformar a companhia em uma 

corporação, sem controlador definido, 

após uma oferta de ações que não será 

acompanhada pela União. Sem 

acompanhar a capitalização, o governo 

tem sua participação diluída para menos 

de 50% e perde o controle das empresas. 

O segundo processo irá analisar a 

reorganização societária e a precificação 

das ações. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/tc
u-aprova-privatizacao-da-eletrobras-
governo-espera-conseguir-fazer-
operacao-ate-maio-25395835 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

BTG tem lucro recorde de R$ 
6,49 bi; André Esteves será o 
novo presidente do conselho 
 
Banco registrou no ano passado receita 
total de R$ 13,9 bilhões, número 
também recorde  
 
Cynthia Decloedt e Fernanda 

Guimarães, O Estado de S.Paulo 

 

16 de fevereiro de 2022 | 09h00 

Atualizado 16 de fevereiro de 2022 | 

09h27 

O BTG Pactual registrou, no ano 

passado, um lucro líquido ajustado de 

R$ 6,493 bilhões, um crescimento de 

60,3% em relação ao ano anterior. As 

receitas totais do banco somaram R$ 

13,9 bilhões, uma alta de 49% na 

comparação com 2020. Além do 

resultado, o banco também anunciou 

uma reorganização societária, que 

colocará o banqueiro André Esteves de 

volta ao comando do Conselho de 

Administração da instituição financeira. 

 

BTG Pactual; A receita com a área de 

banco de investimentos fechou 2021 em 

R$ 2,3 bilhões Foto: BTG Pactual/ 

Divulgação 

 

 

BTG Pactual e BRL ultrapassaram R$ 1 

bi em captação líquida em janeiro 

 

O ex-ministro Nelson Jobim, que está na 

presidência no colegiado, seguirá no 

conselho, informou na manhã desta 

quarta-feira, 16, o BTG. A presidência 

executiva do banco seguirá nas mãos de 

Roberto Sallouti. 

 

Esteves é o maior acionista e fundador 

do BTG e assumirá de volta a presidência 

do conselho a partir de abril, após a 

assembleia de acionista. O banqueiro já 

vinha participando do dia a dia do 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/btg-pactual
https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/captacao-liquida-btg-brl-janeiro-2022/
https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/captacao-liquida-btg-brl-janeiro-2022/
https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/captacao-liquida-btg-brl-janeiro-2022/
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banco, mas só agora voltará a uma 

posição executiva depois de ter sido 

preso no fim de 2015, o que colocou o 

BTG em uma berlinda na época, mas 

cujas acusações, pouco tempo depois, 

foram descartadas pela Justiça.  

 

Seu retorno formal ao banco ocorreu 

apenas em 2018, quando houve 

absolvição por parte do Ministério 

Púbilco. O BTG, que teve que encolher 

seu tamanho na época e contra muitas 

previsões, deu a volta por cima e 

conseguiu, poucos anos depois, expandir 

seu negócio, deixando para trás 

qualquer resquício da crise.  

 

Além do lucro recorde no ano passado, o 

banco também reportou uma receita 

líquida recorde, de R$ 13,9 bilhões e 

captação líquida de R$326 bilhões no 

mesmo período. 

 

“Investimos ainda mais em nosso 

crescimento ao longo do ano e, apesar 

disso, mantivemos nosso índice de 

eficiência estável, o que comprova a 

nossa forte alavancagem operacional. 

Continuaremos focados em garantir 

excelência e inovação no atendimento e 

serviços prestados aos nossos clientes, e 

estamos confiantes com a perspectiva de 

crescimento para 2022”, disse, em nota, 

Roberto Sallouti. 

 

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

ias/negocios,btg-pactual-lucro-2021-

andre-esteves-,70003980645 

 

Retorne ao índice  

https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,btg-pactual-lucro-2021-andre-esteves-,70003980645
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,btg-pactual-lucro-2021-andre-esteves-,70003980645
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,btg-pactual-lucro-2021-andre-esteves-,70003980645
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Economia 

Ativos do Brasil entram em 
trajetória de alta 
e surpreendem o mercado 
 
Desde janeiro, Ibovespa, principal 
índice da B3, avançou 9,5%, e o dólar 
caiu 7,45%; crises em países ricos e alta 
de commodities e juros explicam 
resultados, dizem analistas 
 

Luciana Dyniewicz, O Estado de 

S.Paulo 

16 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 
Apesar de um cenário adverso no 

mercado internacional e da proximidade 

das eleições, os ativos brasileiros 

entraram numa trajetória de alta no 

início deste ano. Desde janeiro, 

o Ibovespa, principal índice da Bolsa 

brasileira (B3), avançou 9,5%, 

enquanto o dólar caiu 7,45% – 

passando de R$ 5,58 para R$ 5,18. Só 

ontem, a Bolsa subiu 0,82%, para 

114,8 mil pontos, e a moeda 

americana recuou 0,72%. 

 

O desempenho brasileiro destoa do de 

países ricos. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, a Bolsa de Nova 

York acumula queda de 2,84%, e 

a Nasdaq, de 10,85%. 

Na Europa, Frankfurt recuou 2,84% 

desde o início de 2022. Mercados latino-

americanos seguem a tendência 

brasileira. As Bolsas da Argentina e 

do Chile já avançaram 5,4% e 8%, 

respectivamente. 

Desempenho do mercado brasileiro 

destoa do de países ricos, e é inesperado 

em um cenário de juros altos no exterior. 

Foto: Amanda Perobelli/Reuters - 

28/10/2021 

 

Esse cenário não é o esperado quando há 

a expectativa de um aperto monetário 

pelo Federal Reserve (Fed, o Banco 

Central dos EUA). Nesses casos, o 

fluxo de capital é em direção ao mercado 

americano, que passa a pagar mais por 

empréstimos e é tido como mais seguro. 

Para o economista-chefe da 

Trafalgar Investimentos, 

Guilherme Loureiro, o que explica o 

panorama é o fato de as Bolsas 

americanas estarem caras, as europeias 

com risco elevado em razão do conflito 

entre Rússia e Ucrânia e a chinesa 

ainda sofrendo com a crise do setor 

imobiliário. “Aí aparece a América 

Latina, ainda mais em um ambiente 

de commodities mais altas.” 

 

O diretor de investimentos da XP 

Private, Artur Wichmann, afirma 

que o otimismo não é com os ativos 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-o-que-e-o-ibovespa-e-como-o-indice-e-calculado,70002884873
https://tudo-sobre.estadao.com.br/b3-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-bovespa-bmf
https://tudo-sobre.estadao.com.br/b3-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-bovespa-bmf
https://tudo-sobre.estadao.com.br/d%C3%B3lar
https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,bolsa-segue-em-alta-mesmo-sem-commodities,70003979854
https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,bolsa-segue-em-alta-mesmo-sem-commodities,70003979854
https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,bolsa-segue-em-alta-mesmo-sem-commodities,70003979854
https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,bolsa-segue-em-alta-mesmo-sem-commodities,70003979854
https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bolsa-de-valores-de-nova-york
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bolsa-de-valores-de-nova-york
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Nasdaq
https://tudo-sobre.estadao.com.br/europa-continente
https://tudo-sobre.estadao.com.br/frankfurt-alemanha
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Argentina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/chile-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Federal%20Reserve
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Federal%20Reserve
https://tudo-sobre.estadao.com.br/R%C3%BAssia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Am%C3%A9rica%20Latina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Am%C3%A9rica%20Latina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/commodities
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brasileiros, mas com as companhias que 

trabalham com commodities. “Antes de 

dizer que o Brasil está se destacando, 

tem de separar o que é mérito nosso. O 

mundo ligado ao ciclo de commodities e 

à alta de juros é que vai muito bem.”  

 

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

ias/negocios,com-ativos-brasileiros-

em-alta-bolsa-brasileira-sobe-no-ano-

e-dolar-cai,70003980390 

 

Retorne ao índice 
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Mercado 

Falta legislação sobre assédio 
sexual no trabalho, defendem 
especialistas 
 
CLT não trata do assunto, enquanto 
Código Penal vê crime apenas quando 
perpetrado por superior hierárquico 

 
15.fev.2022 às 19h23 
Fernanda Brigatti 
 
SÃO PAULO 
O enfrentamento ao assédio sexual no 
ambiente de trabalho passa por penas 
mais duras, uma lei trabalhista que puna 
as empresas e a obrigação da criação de 
políticas de prevenção e combate aos 
diversos tipos de violência a que as 
mulheres estão sujeitas. 

A avaliação é da promotora de Justiça 
Gabriela Manssur, da Ouvidoria das 
Mulheres do Conselho Nacional do 
Ministério Público, que atuou em casos 
de grande visibilidade, como nas 
denúncias contra o ex-chefe do 
departamento de humor da Globo, 
Marcius Melhem, e contra o médium 
João Teixeira de Faria, conhecido como 
João de Deus. 

Falta previsão na legislação trabalhista 
sobre casos de assédio sexual, defendem 
especialistas - Gabriel 
Cabral/Folhapress 
Nos dois anos desde a criação da 
Ouvidoria das Mulheres, Manssur diz ter 

recebido 1.900 denúncias de violências 
contra a mulher, um aumento de 80% 
ante ao que a ouvidoria comum 
registrava até então. 

No projeto Justiceiras, uma rede 
multidisciplinar de atendimento a 
mulheres vítimas de violência idealizado 
por Manssur, entre 31 de março de 2020 
e 31 de janeiro de 2022, 8.390 denúncias 
foram registradas –não há separação 
por tipo de violência, se doméstica ou no 
trabalho, por exemplo. 

A publicidade de casos como os de 
Melhem e João de Deus ajuda a 
impulsionar os números porque vítimas 
e testemunhas se sentem mais seguras 
para falar, avalia a promotora. 

"O que percebo é que o tema tem sido 
mais falado por conta dessas denúncias 
de mulheres em ambientes de trabalho. 
Ainda é baixo [o número de ações 
judiciais e denúncias] porque a mulher 
tem dificuldade na produção da prova. 
Fica a palavra dela contra a palavra de 
alguém mais importante", diz. 

 

A promotora Gabriela Manssur é 
idealizadora do projeto Justiceiras e 
integra a Ouvidoria das Mulheres do 
Ministério Público - Iara 
Morselli/Divulgação 
Hoje, a legislação trabalhista não trata 
do assunto. O crime de assédio sexual é 
previsto no artigo 216 do Código Penal, 
que prevê penas de um a dois anos de 
detenção. O texto da lei também define a 
questão do assédio como a tentativa de 
obter vantagem ou favorecimento sexual 
perpetrada por um superior hierárquico. 

Para a advogada Tainã Góis, da Rede 
Feminina de Juristas, essa limitação já é, 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fernanda-brigatti.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/como-mulheres-ao-redor-do-mundo-estao-usando-tecnologia-contra-assedio-nas-ruas.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/01/promotora-deve-recomendar-ao-mp-do-rio-abertura-de-inquerito-criminal-contra-marcius-melhem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/02/marcius-melhem-pediu-sexo-oral-a-atriz-que-contratou-na-tv-globo-diz-revista-piaui.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/02/marcius-melhem-pediu-sexo-oral-a-atriz-que-contratou-na-tv-globo-diz-revista-piaui.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2022/01/one-tree-hill-atrizes-se-reunem-e-dizem-que-eram-acessorios-dos-rapazes.shtml
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sozinha, um sinal do atraso do 
repertório legal de enfrentamento ao 
assédio. 

"Só considera o assédio de superior, 
quando ele acontece de diversas formas, 
entre colegas do mesmo nível, ou a partir 
de um subordinado", diz. "É uma 
legislação toda muito atrasada." 

A pena de até dois anos, que pode ser 
ampliada se a vítima for menor de 18 
anos, também é um problema, na 
avaliação da promotora Gabriela 
Manssur. Ele defende ainda que haja 
uma legislação trabalhista específica 
para tratar do assédio sexual e que 
inclua as empresas em duas frentes. 

Uma é na responsabilização objetiva, na 
qual a empresa fique obrigada a 
indenizar a trabalhadora e a garantir o 
vínculo de emprego da vítima que 
denunciou. Em outra frente, que as 
empresas criem o que ela chama de 
"compliance feminino", a partir do qual 
sejam construídas políticas 
institucionais de atendimento, com 
treinamento de equipes e criação de 
protocolos. 

"Se houver assédio, a empresa precisa 
ter um protocolo, uma sequência de 
trâmites que sejam adotados 
imediatamente", afirma Manssur. 
"Hoje, poucos casos chegam ao 
Ministério Público por que as empresas 
seguram, fazem de tudo para abafar." 

Na Justiça do Trabalho, em 2021, houve 
um aumento de ações trabalhistas 
discutindo assédio sexual, na 
comparação com o ano anterior. Foram 
4.690 novas ações no ano passado, 
4.262, em 2020, e 4.786, em 2019. 

Gois, da Rede Feminina de Juristas, 
considera o número baixíssimo e diz que 
"nem de longe" corresponde à realidade 
do mercado de trabalho. Ela acredita 
que a regra de honorários alterada pela 
reforma trabalhista também 
desestimula o início de ações. 

 

Espaço para vítimas de assédio na 
CPTM atendeu 136 mulheres 
 

 

Espaço para acolhimento de mulheres 
vítimas de assédio nas estações da 
CPTM. Estações Aeroporto, Villa Lobos 
e Tatuapé CPTMMAIS  

"As mulheres já têm medo de denunciar 
e ainda correm o risco de ter que pagar o 
advogado da outra parte. Além disso, 
falta especialização nas bancas de 
advogados para lidar com essas ações, 
porque são casos difíceis de comprovar. 
O assédio entra nos direitos 
extrapatrimoniais, nos quais a prova é 
subjetiva", diz. 

A advogada lembra ainda que, na Justiça 
do Trabalho, a funcionário ou 
funcionário que se sentiu assediado 
sexualmente vai cobrar a 
responsabilização da empresa pela 
omissão em coibir esse tipo de 
comportamento ou por manter um 
ambiente sem proteção. 

A vítima também pode processar 
individualmente o sujeito que praticou o 
crime nas esferas cível e criminal. 
Segundo a promotora da Ouvidoria das 
Mulheres, para casos ocorridos a partir 
de 2018, o Ministério Público também 
pode processar o autor do assédio sem 
que a vítima tenha registrado boletim de 
ocorrência ou apresentado denúncia. 

Para Gois, o caso de Melhem –oito 
mulheres formalizaram denúncias 
contra ele– é um exemplo prático do que 
as mulheres vivem em seus ambientes 
de trabalho. "A gente lida muito com o 
assédio sexual como se ele fosse uma 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1693327408089384-espaco-para-vitimas-de-assedio-na-cptm-atendeu-136-mulheres
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1693327408089384-espaco-para-vitimas-de-assedio-na-cptm-atendeu-136-mulheres
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questão individual, mas a gente não lida 
muito com o assédio sistêmico, que vem 
da cultura das empresas", afirma. 

As denúncias de assédio, segundo a 
advogada, costumam ter pontos em 
comum. Há elogios às roupas e ao corpo 
da funcionária ou, ainda, tentativa de 
rebaixar a funcionária por 
características físicas, na comparação 
com outras mulheres do mesmo 
ambiente. 

"Há ainda o assédio mais caricato ou 
explícito e aquele em que a mulher fica 
sob risco de perder um cargo ou uma 
promoção se recusar o jogo de sedução, 
o convite para almoçar." 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/falta-legislacao-sobre-
assedio-sexual-no-trabalho-defendem-
especialistas.shtml 
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Mercado 

INSS pagará revisão do artigo 
29 em maio; saiba fazer a 
consulta 
 
Segurados que receberam benefícios 
por incapacidade de 2002 a 2009 foram 
prejudicados e têm direito à correção 

 
16.fev.2022 às 4h00 
 
Cristiane GercinaLuciana Lazarini 
 
SÃO PAULO 
O INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) vai pagar a revisão do artigo 29, 
também chamada de revisão dos 
auxílios, entre os dias 1º e 7 de maio 
deste ano, segundo informou o órgão 
previdenciário. Este é o último lote do 
calendário de pagamentos definido após 
acordo firmado entre o instituto e o 
Ministério Público Federal e vai 
contemplar 10.941 beneficiários. 

A correção é devida porque, entre 2002 
e 2009, o INSS errou ao pagar benefícios 
por incapacidade. Na época, o órgão 
deixou de descartar as 20% menores 
contribuições no cálculo da média 
salarial dos trabalhadores. Os 
pagamentos envolvem segurados que 
ainda recebiam o benefício com erro em 
2012, ano em que ocorreu o acordo 
judicial. 

Os valores serão liberados para os 
segurados que, em 2012: 

• Tinham até 45 anos no mês de 
abril 

• Já não recebiam mais o benefício 
calculado com erro 

• Tinham direito a atrasados a 
partir de R$ 6.000,01 

Agência da Previdência Social; órgão 
errou a pagar benefícios de 2002 a 2009 
e faz revisão dos valores - Rivaldo 
Gomes - 22.set.20/Folhapress 
Segundo o instituto, o beneficiário deve 
consultar se está no lote no fim do mês 
de abril, quando "o processamento 
desses pagamentos deve ser concluído", 
informa o órgão. A consulta pode ser 
feita pelo telefone 135. 

O segurado também poderá conferir se 
terá direito de receber os valores por 
meio do aplicativo ou site Meu INSS. Ao 
acessar a página inicial informando o 
CPF e a senha, o beneficiário deve ir na 
barra superior, em azul, onde está 
escrito "Do que você precisa?" e digitar a 
palavra revisão. Aparecerá a opção 
"Revisão de Benefício - artigo 29". 

É preciso clicar sobre o texto e, na página 
seguinte, acessar "Consultar Revisão de 
Benefício - Art. 29º". Se tiver dinheiro a 
receber, essa informação aparecerá. 
Caso não tenha valores, a mensagem 
será de que a "Consulta a Revisão artigo 
29 não retornou dados para o cidadão". 

A revisão é paga a segurados que 
receberam auxílios doença ou acidente, 
aposentadoria por invalidez ou 
ganharam pensão por morte derivada de 
benefícios com erro. A ação foi movida 
pelo Ministério Público Federal e pelo 
Sindnapi (Sindicato Nacional dos 
Aposentados e Pensionistas da Força 
Sindical). O acordo permitiu ao governo 
distribuir os pagamentos ao longo dos 
anos desde 2013. 

O erro do INSS reduziu a renda dos 
segurados. Quem recebeu benefício por 
incapacidade e tinha menos de 144 
contribuições ao INSS após julho de 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/luciana-lazarini.shtml
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https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/05/inss-paga-revisao-do-artigo-29-de-2021-em-lote-de-r-925-milhoes.shtml
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https://meu.inss.gov.br/#/login
https://meu.inss.gov.br/#/login
http://www.folha.com.br/
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1994 teve o cálculo feito pelo instituto da 
seguinte forma: todos os salários em 
reais foram corrigidos pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor); os 
valores corrigidos foram somados e a 
média desses valores foi usada para 
pagar a renda previdenciária. 

Segundo especialistas, o cálculo deveria 
ter sido feito da seguinte forma: todos os 
salários em reais seriam corrigidos pelo 
INPC. Depois, o INSS organizaria a 
relação do maior para o menor e 
descartaria os 20% menores. A média 
salarial, então, seria feita utilizando os 
80% maiores salários; dessa média é que 
sairia o pagamento. 

Auxílio-doença, aposentadoria 
por invalidez e perícia médica 
 

 
Para receber um benefício por 
incapacidade, o trabalhador precisa 
agendar uma perícia e ser avaliado por 
um médico perito do INSS. Para 
quem Rivaldo Gomes/FolhapressMAIS  
 
A advogada Tonia Galleti, coordenadora 
do departamento jurídico do Sindnapi, 
foi uma das responsáveis pela ação na 
época. "A gente procurou o Ministério 
Público e entramos com uma ação 
conjunta. Na época, conseguimos fazer o 
acordo para que as pessoas fossem 
beneficiadas com o pagamento", afirma. 

Segundo ela, vários advogados entravam 
com ações judiciais, mas só era 
beneficiado o segurado que tinha acesso 
ao Judiciário. "Começamos a ver uma 
procura muito grande de associados e de 
pessoas entrando para fazer essa 
revisão. Enquanto sindicato, que 
defende não só os associados mas toda a 
categoria, procuramos o Ministério 

Público para tentar fazer com que as 
pessoas recebessem sem precisar entrar 
na Justiça. Houve o acordo e o 
pagamento foi feito de forma 
administrativa", diz. 

A advogada afirma, no entanto, que 
ainda houve segurados que ficaram de 
fora da revisão. Hoje, não há mais o que 
fazer, pois o prazo de dez anos para pedir 
a correção da renda ao INSS já se 
encerrou neste caso. "Algumas 
receberam a carta de revisão, mas não 
tiveram o dinheiro depositado. Outras 
nem receberam a carta, mas, se for feita 
a análise, têm direito." 

REFORMA MUDOU CÁLCULO 
DOS BENEFÍCIOS 
 
Desde a reforma da Previdência, em 
novembro de 2019, o cálculo dos novos 
benefícios do INSS deixou de contar com 
o descarte de 20% dos menores 
recolhimentos para a composição da 
média salarial, o que pode reduzir os 
valores pagos pelo órgão a trabalhadores 
com variações salariais durante o 
período de contribuição para a 
Previdência. 

Para Tonia, reformar é necessário, mas o 
parâmetro de mudanças envolveu 
muitas novas regras prejudiciais aos 
segurados. "Na verdade, eles sempre 
quiseram não ter descarte nenhum 
porque isso puxa para baixo o valor do 
benefício, mas nunca haviam 
conseguido, de imediato, tantas 
mudanças prejudiciais aos 
trabalhadores." 

Reforma da Previdência completa 
1 ano com fila e redução no 
benefício 
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O aposentado José Bandeira de Assis, 67 
anos, só conseguiu o benefício do INSS 
em junho deste ano, após 9 meses de 
espera. Ronny Santos/ 
FolhapressMAIS  
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/inss-pagara-revisao-do-

artigo-29-em-maio-saiba-fazer-a-

consulta.shtml 
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Lei que reduz jornada de 
trabalho e mantém salários é 
inconstitucional 
 
16 de fevereiro de 2022, 7h28 

Por Tábata Viapiana 

A redução gratuita da jornada de 
trabalho de servidores não atende aos 
princípios constitucionais da 
administração pública, em especial, os 
princípios da moralidade, interesse 
público, finalidade, exigências do 
serviço e razoabilidade (artigos 111 e 128 
da Constituição do Estado). 

ReproduçãoLei que reduz jornada de 
trabalho e mantém salários é 
inconstitucional, decide TJ-SP 

Assim entendeu o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo ao 
declarar a inconstitucionalidade de uma 
lei de Rio Grande da Serra, que alterou a 
carga horária de trabalho dos atendentes 
de desenvolvimento infantil e 
dos auxiliares de educação infantil, 
reduzindo de 40 para 30 horas 
semanais, sem prejuízo da remuneração. 

A norma foi contestada pela Prefeitura 
de Rio Grande da Serra, alegando 
incompatibilidade com o artigo 169, 
caput e parágrafo único da Constituição 
de São Paulo, além de violação aos 

princípios da moralidade e da 
legalidade, pois o texto foi editado 
durante a pandemia da Covid-19 e sob a 
vigência da Lei 
Complementar 173/2020. Por 
unanimidade, a ADI foi julgada 
procedente. 

Para a relatora, desembargadora 
Cristina Zucchi, a norma é 
inconstitucional por prever redução 
gratuita da jornada de trabalho. 
Segundo ela, não obstante a autonomia 
conferida pela Constituição, os 
municípios não têm liberdade total para 
legislar sobre a remuneração dos 
servidores, devendo sempre respeitar os 
princípios constitucionais. 

"A instituição de vantagens pecuniárias, 
como se constata na hipótese dos autos 
com a redução da jornada de trabalho 
sem a proporcional redução salarial, 
reclama, portanto, causa eficiente 
(pautada pelos princípios 
constitucionais) e situações de interesse 
do serviço público, não podendo ser 
concedida, por certo, apenas no 
interesse dos servidores municipais", 
explicou a magistrada. 

Zucchi destacou a ausência de causa 
razoável e idônea, relacionada ao 
interesse público, para a redução da 
carga horária com a manutenção da 
mesma base salarial anterior. 
Ela afirmou que a redução da jornada, 
da maneira como determinada pela lei 
impugnada, também afeta o 
atendimento do serviço público 
e prejudica a eficiência da 
administração. 

"Não se nega que a redução da 
jornada resultará em melhor qualidade 
de vida para o servidor, o que poderá 
também resultar em um serviço público 
de melhor qualidade. Porém, evidente 
que o interesse público (serviço público 
de melhor qualidade) é tratado de modo 
secundário, concluindo-se que a redução 
de jornada prevista na norma tem como 
objetivo principal beneficiar 
exclusivamente os servidores públicos, 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/lei-reduz-jornada-trabalho-mantem-salario-inconstitucional#author
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sem contrapartida para o serviço 
público", completou. 

A conclusão da relatora foi no sentido de 
que a norma não traz benefício à 
administração, contrariando o princípio 
da moralidade administrativa: "A 
redução da jornada de trabalho nos 
moldes instituídos pela norma 
impugnada não atende ao interesse 
público e às exigências do serviço 
público, bem como contraria os 
princípios da razoabilidade, da 
moralidade e finalidade, que devem 
nortear os municípios quando do 
estabelecimento de benefícios aos 
servidores municipais". 

Clique aqui para ler o acórdão 
2007957-86.2021.8.26.0000 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

16/lei-reduz-jornada-trabalho-mantem-

salario-inconstitucional 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/reducao-jornada.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/lei-reduz-jornada-trabalho-mantem-salario-inconstitucional
https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/lei-reduz-jornada-trabalho-mantem-salario-inconstitucional
https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/lei-reduz-jornada-trabalho-mantem-salario-inconstitucional


38 

 

 

Operadoras contestam norma 
de licenciamento de fontes 
não ionizantes 
 
16 de fevereiro de 2022, 9h40 

A Associação Nacional das Operadoras 
Celulares (Acel) questiona, no Supremo 
Tribunal Federal, a validade de norma 
da Agência Municipal de Meio Ambiente 
de Goiânia que criou novos requisitos 
para o licenciamento ambiental de 
fontes não ionizantes (telefonia celular, 
rádio e TV). O assunto é objeto da 
arguição distribuída ao ministro 
Alexandre de Moraes. 

ReproduçãoOperadoras questionam norma 
sobre licenciamento para fontes não 
ionizantes 

De acordo com a associação, a Instrução 
Normativa 7/2005 regula o 
procedimento e cria requisitos para o 
licenciamento ambiental das fontes não 
ionizantes no município. 

Ela estabelece, por exemplo, distâncias 
mínimas para a instalação de Estações 
Rádio-Base (ERBs) em relação a escolas, 
creches, asilos e hospitais e veda a 
instalação dessas estações em áreas de 
grande aglomeração humana de modo a 
evitar alto nível de exposição a radiações 
não ionizantes. 

Para a Acel, a instrução normativa 
ultrapassa o âmbito da regulamentação 
de procedimentos de licenciamento 
ambiental, impondo às empresas 
detentoras de concessões para a 
prestação de serviço público federal 
obrigações e restrições não 
contempladas no âmbito federal. 
Segundo ela, as imposições previstas 
não têm respaldo em nenhuma outra 
norma. 

A entidade sustenta, ainda, que a 
Constituição Federal reservou à União a 
competência para explorar, direta ou 
indiretamente, e para legislar sobre 
serviços de telecomunicações e de 
radiodifusão. Os parâmetros materiais 
que devem reger este licenciamento, 
afirma, são os ditados diretamente pela 
União ou por meio de regramento da 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). Com informações da 
assessoria do STF. 

ADPF 941 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

16/operadoras-contestam-norma-

licenciamento-fontes-nao-ionizantes 
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STF invalida lei de MG que 
impedia negativação de 
usuários de serviço de água 
 
15 de fevereiro de 2022, 21h48 

As normas gerais sobre consumo não 
preveem nenhuma restrição aos tipos de 
débitos que podem ser inscritos nos 
bancos de dados e cadastros de 
consumidores. 

Ministro Gilmar Mendes, relator da 
ADIDorivan Marinho/STF 

Assim, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal declarou a 
inconstitucionalidade de uma regra de 
Minas Gerais que vedava a inscrição do 
nome de usuários dos serviços de 
abastecimento de água e esgoto em 
cadastros de proteção ao crédito devido 
a atraso no pagamento da conta. O 
julgamento virtual foi encerrado na 
última sexta-feira (11/2). 

A Associação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Saneamento (Aesbe) 
contestava um trecho de uma lei 
estadual. Todos os ministros 
acompanharam o voto do relator da ação 
direta de inconstitucionalidade, Gilmar 
Mendes. 

Gilmar lembrou que, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor, "só 
não poderão ser inscritos os devedores 
com dívidas prescritas ou informações 
referentes a período de cinco anos". 

O magistrado considerou que a norma 
violaria a competência da União 
para editar normas gerais de proteção ao 
consumidor e causaria "discriminação 
injustificada entre usuários". Com 
informações da assessoria do STF. 

Clique aqui para ler o voto do 
relator 
ADI 6.668 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

15/stf-invalida-lei-impedia-

negativacao-usuarios-servico-agua 
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Editora terá de indenizar 
Rubens Barrichello por uso de 
imagem 
 
Magistrado do STJ concordou que o uso 
da imagem do ex-piloto da F1 
extrapolou a finalidade jornalística da 
publicação. 
 
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 

 

O ministro do STJ Luis Felipe Salomão 

rejeitou o recurso de uma editora 

condenada a indenizar o piloto Rubens 

Barrichello por danos morais e 

materiais, em razão do uso não 

autorizado de sua imagem para a venda 

de revistas e miniaturas de carros da 

Fórmula 1. 

 

 

Rubens Barrichello será indenizado 

por uso indevido de imagem.(Imagem: 

Fábio H.Mendes/Folhapress) 

 

Segundo o magistrado, o TJ/SP, ao 

ratificar a condenação de primeira 

instância, entendeu que o uso da 

imagem do ex-piloto da F1 extrapolou a 

finalidade jornalística da publicação. O 

ministro destacou que, como a editora 

não tinha autorização para tanto, ficou 

caracterizado o uso indevido da imagem 

do piloto. 

 

"O tribunal de origem, ao apreciar a 

questão referente à finalidade da 

propaganda de miniaturas de carros 

de Fórmula 1, entendeu não se tratar 

de mero brinde, mas de 

comercialização destes com objetivo de 

obter lucro." 

 

Lendas Brasileiras do 

Automobilismo 

 

De acordo com o processo, a editora 

lançou em 2016 uma série intitulada 

"Lendas Brasileiras do 

Automobilismo", vendendo revistas 

que eram acompanhadas de miniaturas 

dos carros da F1. Houve, por exemplo, 

uma edição com a miniatura da 

McLaren de Ayrton Senna, e outra com 

a Benetton de Nelson Piquet. 

 

Duas dessas edições eram sobre Rubens 

Barrichello e ofereciam como "brindes", 

em uma delas, o Honda utilizado pelo 

piloto na temporada de 2006 e, na 

outra, o Brawn GP de 2009. Cada 

edição era vendida a R$ 52,99. 

 

Ao julgar procedente o pedido de 

indenização, o juízo da 1ª vara Cível de 

São Paulo destacou que o valor de 

venda era incompatível com o de uma 

revista; para ele, a publicação seria 

apenas um acessório para a 

comercialização das miniaturas. A 

editora foi condenada a pagar 

indenização de R$ 50 mil por danos 

morais, mais 10% do preço de venda de 

cada produto, a título de danos 

materiais. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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O TJ/SP manteve a condenação, mas 

reduziu o valor dos danos morais para 

R$ 30 mil. No recurso ao STJ, a editora 

argumentou que não houve ato ilícito, 

pois, para a publicação de conteúdo 

informativo e bibliográfico - ainda que 

havendo interesse econômico -, não é 

exigida a autorização da pessoa 

retratada, menos ainda em se tratando 

de figura pública e notória como 

Barrichello. 

 
Conclusões baseadas em provas 

 

Ao analisar o recurso, o ministro Luis 

Felipe Salomão destacou que a 

conclusão do TJ/SP foi formulada com 

base nos fatos apurados no processo, e 

rever esse posicionamento implicaria, 

necessariamente, o reexame de provas. 

Salomão lembrou que isso não é 

possível, tendo em vista a súmula 7 do 

tribunal, que impede a reapreciação de 

provas em recurso especial. Sobre o 

valor da indenização por danos morais, 

o magistrado disse que o montante não 

é exagerado - ao contrário do que 

sustentou a editora - e que essa 

definição também se apoiou no exame 

das provas reunidas no processo. 

 

Processo: AREsp 1855642 
 

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

/359818/rubens-barrichello-sera-

indenizado-por-uso-indevido-de-
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Banco consegue exclusão de 
fiança bancária de 
recuperação judicial 
 
Juíza considerou que crédito foi 
disponibilizado posteriormente ao 
pedido de recuperação. 
 
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 

 

Um banco conseguiu a exclusão de 

fiança bancária de recuperação judicial 

de empresa. Decisão é da juíza de 

Direito Maria Cristina de Brito Lima, 

titular da 6ª Vara Empresarial do RJ, ao 

considerar que o crédito foi 

disponibilizado para pagamento de 

dívida deixada em aberto em data 

posterior ao pedido de recuperação. 

 

Banco consegue excluir de recuperação 

judicial crédito de fiança.(Imagem: 

Pexels) 

 

O caso concreto envolve R$ 58,1 

milhões devidos por uma companhia de 

trens urbanos do RJ ao banco Itaú. A 

instituição financeira foi fiadora da 

empresa em um contrato de 

financiamento com o BNDES. 

 

A empresa de transporte entrou com 

pedido de recuperação judicial em 7 

junho de 2021. Quase duas semanas 

depois, no dia 21, ficou inadimplente 

com o BNDES e o Itaú cobriu a dívida. 

Na ação, o banco pretendeu que seu 

crédito fosse excluído do procedimento 

recuperacional, ao argumento de que 

fora constituído em data posterior ao 

pedido de recuperação, e, portanto, não 

se sujeitando aos efeitos. 

 

A data do pagamento é fundamental 

para determinar se um crédito se 

submete aos descontos e parcelamentos 

normalmente aplicados em planos de 

recuperação. A juíza considerou o que 

disposto no art. 49 da lei de 

recuperação e falências para 

fundamentar a decisão: 

 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação 

judicial todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não 

vencidos. 

 

Ela observou que, apesar de o contrato 

ser anterior ao pedido de recuperação 

judicial, o crédito em favor do banco 

nasce somente no momento em que a 

instituição financeira quita a dívida que 

o devedor deixou de pagar ao credor 

original. 

 

"Evidencie-se que, no contrato de 

fiança, o fiador só se torna credor do 

afiançado se e quando vier a promover 

o pagamento de dívida não adimplida 

pelo devedor original da obrigação 

principal (objeto da garantia). Logo, 

no caso sub judice, como o pagamento 

pelo Impugnante se fez em data 

posterior ao pedido recuperacional 

(07/6/2021), seu crédito não sofre os 

efeitos da recuperação, sendo, por 

conseguinte, extraconcursal." 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm
https://www.migalhas.com.br/
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O pleito foi julgado procedente para 

reconhecer a natureza extraconcursal 

do crédito, nos termos do art. 49 da 

LRJF. 

 

Processo: 0243089-52.2021.8.19.0001 

Leia a sentença. 
 

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

/359819/banco-consegue-exclusao-de-
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SiqueiraCastro anuncia novo 
sócio para o setor Regulatório 
 
Amauri Saad ficará baseado em São 
Paulo. 

quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 

 

O advogado Amauri Saad é o novo 

sócio da SiqueiraCastro no Setor 

Regulatório. Com 20 anos de 

experiência profissional, Saad ficará 

baseado em São Paulo e fará parte de 

um grupo de quatro sócios e 22 

advogados associados dedicados à 

prática, que é supervisionada pelo sócio 

sênior do escritório, Carlos Roberto 

Siqueira Castro.   

 

Amauri Saad(Imagem: Divulgação) 

 

Graduado em Direito pela PUC-SP, 

Amauri Saad tem uma carreira 

acadêmica de destaque. Possui 

doutorado (2016) e mestrado (2011) em 

Direito Administrativo pela PUC-SP e 

LL.M. pela Universidade de Toronto. 

Também é professor visitante do 

Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e possui diversos 

livros e artigos publicados na área do 

Direito Regulatório. 

 

Com passagens por grandes escritórios 

de advocacia e boutiques de Direito 

Regulatório, Amauri Saad tem atuação 

destacada como consultor em projetos 

de infraestrutura das mais variadas 

áreas, incluindo aeroportos, portos, 

mobilidade urbana e transporte 

coletivo e individual de passageiros, 

energia elétrica, saneamento básico e 

telecomunicações. 

 

"O setor de infraestrutura se encontra 

em um momento de expansão no Brasil, 

tanto em nível federal quanto estadual. 

Os desafios e oportunidades são 

imensos, e um escritório como a 

SiqueiraCastro está em posição 

privilegiada para atuar, como já vem 

atuando, como uma das bancas líderes 

do país na área. Nossa abrangência 

geográfica e o intercâmbio com as 

demais áreas da firma tornam a nossa 

plataforma ideal para o atendimento 

multidisciplinar em projetos de 

infraestrutura em todo o Brasil", afirma 

Amauri Saad. 

 

Para o CEO da SiqueiraCastro, Carlos 

Fernando Siqueira Castro, a 

chegada de Amauri Saad é o segundo 

movimento consecutivo para reforçar a 

área de Direito Administrativo, 

Regulação e Infraestrutura do 

escritório, que em dezembro de 2021 

ganhou como sócia a advogada Mariana 

M. Pessanha Ferrandi, baseada no Rio 

de Janeiro e promovida internamente 

após 11 anos no escritório. 

 

 "Estamos extremamente felizes com o 

ingresso do Amauri Saad em nossa 

equipe. Já havíamos trabalhado com 

ele, embora em lados opostos, em 

https://www.migalhas.com.br/
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alguns projetos de infraestrutura ao 

longo dos últimos anos. Sempre nos 

impressionou o seu preparo intelectual 

e sua imensa experiência prática em 

assuntos de extrema complexidade 

jurídica. É mais um grande talento que 

trazemos para o time, justamente em 

uma das áreas que sempre tiveram um 

enorme destaque dentro do nosso 

portfólio de serviços", analisa Carlos 

Fernando Siqueira Castro. 

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

/359808/siqueiracastro-anuncia-novo-

socio-para-o-setor-regulatorio 
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WhatsApp obtém vitórias na 
Justiça contra envio de 
mensagens em massa 

Empresa quer estender proibição que há 

na Justiça Eleitoral para outros âmbitos. 

Decisão mais recente foi na última 

semana 

• LETÍCIA 

PAIVA 

16/02/2022 06:10 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

As eleições de 2020 foram as primeiras 
com a expressa proibição pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) dos disparos de 
mensagens em massa. A mudança veio 
após as suspeitas do uso massivo de 
mensagens em aplicativos com o intuito 
de desinformar os brasileiros que foram 
às urnas na eleição presidencial de 2018. 
Na época, o principal aplicativo utilizado 
para esse fim foi o WhatsApp. Agora, a 
empresa quer a proibição de todos os 
tipos de disparo em massa – político ou 
não – e trava diversas batalhas na 

Justiça contra quem descumpre esses 
termos. 

A empresa no Brasil acumula liminares 
favoráveis na Justiça Estadual de São 
Paulo contra operadoras de disparo de 
mensagens. A decisão mais recente é da 
última semana. A empresa Namosca, 
que oferece serviços de envio de 
mensagens, foi obrigada a cessar a 
atuação no WhatsApp. 

O motivo seria o uso indevido da marca 
e violação dos termos de uso da 
plataforma – inclusive, ao incluir essa 
proibição como regra na comunidade, o 
WhatsApp precisa garantir aos usuários 
que a prática é combatida, seja pelo 
próprio desenho da plataforma seja por 
outros meios. 

“O uso não autorizado das marcas da 
autora, associado ao envio de 
mensagens em massa aos usuários 
incide a probabilidade do direito, 
inclusive diante da possível ocorrência 
de disseminação de notícias falsas com 
fins eleitorais”, afirmou o juiz André 
Salomon Tudisco, da 1ª Vara 
Empresarial de São Paulo, ao obrigar a 
Namosca a cessar este tipo de atividade. 

Em novembro passado, o alvo foi a 
ZapFácil, que em seu site anuncia envios 
em massa, promete transformar o 
WhatsApp do contratante em uma 
máquina de vendas e diz ter 25 mil 
clientes, incluindo Bob’s e Rede Globo. 
Novamente, nesse caso, entre as 
alegações está o uso indevido da marca, 
em violação à Lei de Propriedade 
Industrial. 

Na decisão liminar, o juiz Luis Felipe 
Ferrari Bedendi, da 2ª Vara Empresarial 
de São Paulo, deu prazo de cinco dias 
para que a empresa deixasse de usar a 
marca e não realizasse mais envio de 
mensagens em massa pelo WhatsApp. 

O mesmo juiz decidira nos mesmos 
termos, em julho, ao proibir a atuação do 
Zapito, que se oferta como a melhor 
ferramenta de despacho de mensagens 
em massa pela plataforma. Entre os 

https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
https://www.jota.info/justica/whatsapp-obtem-vitorias-na-justica-contra-envio-de-mensagens-em-massa-16022022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/tse
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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clientes famosos estariam Banco do 
Brasil, Itaú e Chevrolet. 

Em janeiro, o juiz Eduardo Palma 
Pellegrinelli, também da 2ª Vara 
Empresarial da capital paulista, 
condenou as representantes da 
plataforma Autland a cessar o uso da 
plataforma de mensagens, além de pagar 
indenização de R$ 100 mil por danos 
morais – hoje, a empresa já não anuncia 
automação para o WhatsApp. 

Antes, em julho passado, a mesma 
punição foi aplicada à Yacows, empresa 
de marketing digital citada no caso de 
disparos de mensagens em massa na 
campanha eleitoral de 2018 e que foi 
incluída na CPI das Fake News. O valor 
da condenação por danos morais foi de 
R$ 25 mil. No mesmo processo, outras 
três empresas empresas relacionadas à 
plataforma de disparos SallApp, e que 
tinham atuação similar, também foram 
condenadas a pagar R$ 25 mil cada uma. 

Proibição de disparos em massa 

O disparo de mensagens em massa foi 
proibido pela Justiça Eleitoral 
na Resolução TSE nº 23.610/2019, 
que trata de propaganda eleitoral. A 
violação sujeita o responsável pelo 
conteúdo e, quando comprovado o 
prévio conhecimento, o político 
beneficiário, a multas entre R$ 5 e R$ 30 
mil. O valor também pode ser o dobro da 
quantia gasta com o serviço, se superar 
esse teto. 

A proibição é válida para o uso político 
das ferramentas. Hoje, não há lei que 
proíba especificamente a ação em outros 
contextos, como marketing para 
consumo. Entretanto, além de o 
WhatsApp estar processando na Justiça 
empresas que utilizam a ferramenta 
indevidamente, a plataforma defende 
uma legislação sobre o tema. O texto 
atual do Projeto de Lei das Fake News 
(2630/2020), discutido na Câmara dos 
Deputados, tem um dispositivo para 
coibir o uso político. 

“A mesma contribuição que o WhatsApp 
levou em 2019 para o TSE de combate a 
disparo em massa também tem apoiado 
na discussão no Congresso, para que 
essa vedação se espalhe para outros 
âmbitos além do eleitoral”, afirmou, em 
entrevista ao JOTA, Dario During, 
head de políticas públicas para o 
WhatsApp na Meta Brasil. 

Procuradas, as empresas que foram 
processadas pelo WhatsApp não 
responderam à reportagem. 

Conforme a ordem em que aparecem no 
texto, os processos no TJSP têm os 
números: 1008101-34.2022.8.26.0100, 
1117547-06.2021.8.26.0100, 1066432-
43.2021.8.26.0100, 1106660-
94.2020.8.26.0100 e 1028987-
25.2020.8.26.0100. 

LETÍCIA PAIVA – Repórter em São 
Paulo, cobre Justiça e política. Formada 
em Jornalismo pela Universidade de São 
Paulo. Antes do JOTA, era editora 
assistente na revista Claudia, 
escrevendo sobre direitos humanos e 
gênero. Email: leticia.paiva@jota.info 
 

https://www.jota.info/justica/whatsap

p-obtem-vitorias-na-justica-contra-

envio-de-mensagens-em-massa-

16022022 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-610-de-18-de-dezembro-de-2019
https://www.jota.info/eleicoes/whatsapp-nao-deve-ser-usado-para-marketing-politico-diz-executivo-da-meta-16022022
https://www.jota.info/eleicoes/whatsapp-nao-deve-ser-usado-para-marketing-politico-diz-executivo-da-meta-16022022
https://www.jota.info/justica/whatsapp-obtem-vitorias-na-justica-contra-envio-de-mensagens-em-massa-16022022
https://www.jota.info/justica/whatsapp-obtem-vitorias-na-justica-contra-envio-de-mensagens-em-massa-16022022
https://www.jota.info/justica/whatsapp-obtem-vitorias-na-justica-contra-envio-de-mensagens-em-massa-16022022
https://www.jota.info/justica/whatsapp-obtem-vitorias-na-justica-contra-envio-de-mensagens-em-massa-16022022


48 

 

 

 

IRPJ na Selic: PGFN pede para 
modular decisão que proibiu 
cobrança 

Tributaristas veem os embargos da 

PGFN como tentativa de esvaziar 

decisão do STF em prol do contribuinte 

• FLÁVIA MAIA 

BRASÍLIA 

16/02/2022 05:50 

 
comentários 

 
Crédito: Unsplash 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) ajuizou, em 7 de 
fevereiro, embargos de declaração 
contra a decisão do Supremo que proibiu 
a cobrança de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre 
valores referentes à taxa Selic recebidos 
em razão de repetição de indébito 
tributário, isto é, da devolução de um 
valor pago indevidamente pelo 
contribuinte. 

Entre os pedidos da PGFN está a 
modulação dos efeitos da decisão a 
partir de 24 de setembro de 2021, 

inclusive em processos administrativos, 
como os do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf). 

A PGFN também pede que o Supremo 
não ressalve as ações judiciais e, se o 
fizer, que seja até a inclusão do processo 
na pauta de julgamento, ou seja, no dia 
1º de setembro de 2021. Se essa data não 
for aceita pelos ministros, a Fazenda 
Pública ainda propõe uma segunda data, 
o dia 17 de setembro de 2021, início do 
julgamento em plenário virtual. 

De acordo com a peça apresentada pela 
PGFN ao Supremo, houve um “elevado 
número de ações ajuizadas justamente 
após prolatado o voto do Exmo. Ministro 
Relator em sentido favorável aos 
contribuintes, a evidenciar a nítida 
finalidade de esvaziamento da 
modulação de efeitos, caso aplicada com 
ressalvas às ações já ajuizadas”. 

O fisco ainda pede que o Supremo 
esclareça que na decisão não estão 
incluídos os pedidos de restituição, 
compensação e levantamento de 
depósitos nos casos em que não houver 
cobrança indevida por parte da Fazenda 
Pública. E acrescenta: “só faz sentido 
aplicar a tese firmada no acórdão ora 
embargado depois que o contribuinte 
requerer a restituição e houver o 
inadimplemento da RFB [Receita 
Federal do Brasil], após um prazo 
razoável (360 dias, conforme o art. 24 da 
Lei nº 11.457, de 2007)”. 

Esvaziamento 

Tributaristas veem os embargos da 
PGFN como uma tentativa de esvaziar a 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
em prol do contribuinte. 

“Esses embargos são uma tentativa clara 
de redução do impacto financeiro da 
decisão do Supremo para a União. O 
pensamento deveria ser o contrário: a 
União cobrou valores de uma forma 
indevida e usa o discurso apocalíptico de 
impacto fiscal para dificultar a 
devolução para o contribuinte, então ela 
preferiu esvaziar a decisão do Supremo”, 
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afirma Bruno Teixeira, sócio do Tozzini 
Freire Advogados. 

Vale lembrar que o Supremo mudou a 
jurisprudência sobre o assunto em 
instâncias superiores. O Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) mantinha 
posição favorável ao fisco, isto é, que os 
juros e a correção monetária têm 
natureza de acréscimo patrimonial e, 
portanto, deveriam ser tributados. 

Em setembro, o Supremo entendeu que 
os juros de mora estão fora do campo de 
incidência do Imposto de Renda e da 
CSLL, pois visam recompor efetivas 
perdas e decréscimos, não implicando 
aumento de patrimônio do credor. 

Em seu voto, Toffoli ressaltou que os 
juros devidos na repetição de indébito 
tributário não são lucros cessantes, caso 
em que estariam sujeitos ao IRPJ e à 
CSLL, mas sim danos emergentes. Dessa 
forma, os tributos não podem incidir 
porque não há acréscimo patrimonial. 

Com isso, Toffoli fixou a seguinte tese: 
“É inconstitucional a incidência do IRPJ 
e da CSLL sobre os valores atinentes à 
taxa Selic recebidos em razão de 
repetição de indébito tributário”. 

O processo tramita com o númro RE 
1063187 
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Vitória em processo da 
Eletrobras é ótimo sinal para 
governo, mas guerra segue 

Agora falta o exame do segundo 

processo, que analisa mais detidamente 

questões como preço das ações a serem 

vendidas 

• FABIO 

GRANER 

15/02/2022 21:03 

 
comentários 

Complexo do TCU / Crédito: Flickr 

O voto alternativo do ministro Vital do 
Rêgo pedindo recálculo do valor de 
venda da Eletrobras e apontando uma 
subestimativa de R$ 63 bilhões causou 
impacto midiático, mas não convenceu 
seus pares no Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

O máximo que ele conseguiu produzir 
foi que os ministros que votaram com o 
relator, ministro Aroldo Cedraz, 
destacassem em suas manifestações 
uma “recomendação” para que no 
contrato de privatização tenha uma 

previsão de partilha de receitas 
decorrentes da venda de “potência”, 
mercado hoje praticamente inexistente e 
que, para Vital, seria uma enorme fonte 
de recursos para quem adquirir a 
empresa. 

A recomendação, porém, como 
reconhecem os próprios ministros da 
corte, não tem força mandatória. E, 
segundo uma fonte do governo, é 
improvável de ser atendida porque 
criaria uma “jabuticaba” no mercado 
brasileiro, deixando apenas a Eletrobras 
nessa condição, enquanto as demais 
empresas não estariam sujeitas a isso. 

Vencida com larga vantagem a primeira 
etapa do processo de privatização no 
âmbito do TCU (seis a um), considerada 
também a mais importante pelo 
governo, agora falta o exame do segundo 
processo, que analisa mais detidamente 
questões como preço das ações a serem 
vendidas e outros aspectos da 
modelagem. A área técnica da Corte 
trabalha para entregar sua análise ainda 
neste mês. Depois disso, o ministro 
Cedraz apresentará seu relatório sobre 
esse outro processo. 

A visão do governo é que esse segundo 
acórdão do TCU precisa ficar pronto em 
março para que o processo de 
privatização possa ocorrer até o prazo-
limite de 13 de maio. 

Esse processo é visto tanto na corte 
quanto no governo como menos 
complicado, mas não se pode 
desconsiderar o elemento político. 
Ainda não se sabe o que virá da área 
técnica e tampouco o voto de Cedraz, 
apesar de o governo seguir otimista, 
visão reforçada pelos votos favoráveis de 
hoje. Além disso, algum ministro poderá 
pedir vistas e aí o tempo a ser dado para 
isso será decisivo para a evolução do 
processo. 

Dessa forma, se o resultado dessa terça-
feira (15/2) foi uma inequívoca vitória 
para o governo, costurada pelo ministro 
Jorge Oliveira. A guerra liderada pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
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ainda não está ganha e está sujeita a 
riscos mapeados e não mapeados. “Falta 
uma última barreira”, comentou uma 
fonte do governo, que comparou o 
processo a uma corrida de mil metros 
com barreiras. Seja como for, o tema 
avançou. E, especialmente em ano 
eleitoral, isso não é pouca coisa. 
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Brasil 

Em fim de mandato, Estados 
engordam os investimentos 
 
Valor real cresceu 84% ante ano 
passado e 47% na comparação com 
2017, penúltimo ano da gestão anterior 
 
Por Marta Watanabe — De São 
Paulo 
15/02/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

Juliana Damasceno: preocupação de 
que cenário atual leve a decisões que 
resultem em gastos permanentes — 
Foto: Leo Pinheiro/Valor 

Os investimentos dos governos 
estaduais cresceram em 2021 a taxas 
vigorosas não somente na comparação 
com 2020 mas também com 2017, 
penúltimo ano do mandato dos governos 
anteriores. Os investimentos totais dos 
26 Estados e do Distrito Federal 
somaram em 2021 R$ 75,9 bilhões, com 
alta real de 83,6% em relação ao ano 
anterior e avanço também real de 46,6% 
em relação a 2017. 
 
O dado mostra que o crescimento de 
receitas em razão das transferências 
federais extraordinárias em 2020 e do 
bom desempenho da arrecadação no ano 
passado propiciou recursos para uma 

retomada de investimentos em nível 
maior que a do mandato anterior. Para 
este ano de eleição, parte dos Estados já 
planeja avançar ainda mais com os 
investimentos. Estradas e infraestrutura 
nas áreas de saúde, educação e 
segurança estão entre as prioridades. 
 

 
 
A taxa de crescimento dos investimentos 
se destaca ainda mais quando se olha o 
comportamento dos principais grupos 
de despesas. Os gastos com pessoal e 
encargos sociais no agregado dos 
Estados recuaram 5,2% em termos reais 
em relação a 2020 e 5% em relação a 
2017. Em igual comparação as despesas 
correntes subiram 2,9% contra o ano 
anterior e caíram 0,5% na comparação 
com 2017. As receitas correntes 
dispararam. No agregado dos 27 entes, 
essas receitas passaram a marca do 
trilhão em 2021 - R$ 1,03 trilhão -, com 
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alta de 8,1% em relação ao ano anterior 
e de 13,5% contra 2017. 
 
Para especialistas, o quadro de 
investimentos foi propiciado por um 
cenário extraordinário que levou ao 
crescimento de receitas e a gordos saldos 
em caixa. Eles destacam que os fatores 
que possibilitam o avanço de receita são 
temporários e é preciso cautela na 
aplicação desses recursos. 
 
Juliana Damasceno, pesquisadora do 
Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre FGV) e 
economista da Tendências Consultoria, 
lembra que as transferências de recursos 
destinadas ao combate à pandemia em 
2020 a Estados e municípios 
ultrapassaram os R$ 89 bilhões e 
acabaram, em muitos casos, indo além 
da recomposição de perda de 
arrecadação naquele ano. 
Adicionalmente, no ano passado, diz, a 
combinação de câmbio, inflação e preços 
de commodities também favoreceu as 
receitas dos Estados, tanto pela 
arrecadação própria como pelos 
repasses obrigatórios da União. 
 
“Muitos Estados ficaram com cofres 
cheios”, diz Juliana. A preocupação, diz 
ela, para os próximos mandatos, é que a 
situação atual resulte em decisões por 
gastos que vão impactar de forma 
permanente as despesas dos Estados. O 
que já se vê, aponta, são pressões por 
reajustes salariais neste ano de eleições. 
 
Gabriel Leal de Barros, economista-
chefe da RPS Capital, também tem 
receio semelhante. Além de despesas 
com folha, alguns investimentos 
também podem levar a alta nos gastos 
obrigatórios com custeio. Obras como 
hospitais, aponta, são um exemplo. A 
preocupação, diz ele, é que nem todos os 
Estados tomaram medidas estruturais 
para contenção de gastos. A evolução da 
despesas de pessoal, que caiu no 
agregado em termos reais no último ano, 
foi favorecida por fatores conjunturais. 
Os gastos do mandato anterior, diz ele, 
sofreram com a contração de recursos. 
 

E nos últimos dois anos, diz Barros, as 
despesas com pessoal acabaram 
limitadas pela Lei Complementar 173, de 
2020, a mesma que determinou as 
transferências extraordinárias de 
recursos do governo federal para 
combate aos efeitos econômicos da 
pandemia. Essa lei, explica, restringiu o 
reajuste salarial até o fim de 2021. Ele 
ressalta, porém, que alguns Estados 
fizeram reformas previdenciárias e 
administrativas que já começam a dar 
resultados. Os tribunais de contas 
estaduais, porém, ainda não 
uniformizaram as suas interpretações 
sobre várias questões contábeis, o que 
também não favorece um ajuste mais 
estrutural. Passos para essa 
uniformização, lembra ele, chegaram a 
ser dados, mas o processo perdeu ritmo. 
 
Parte dos Estados que avançaram com 
os investimentos no ano passado 
pretende continuar nessa mesma rota 
neste ano. Em São Paulo, segundo dados 
do relatório fiscal do Estado, os 
investimentos declarados nos relatórios 
fiscais somaram R$ 17,9 bilhões em 
2021, com alta real de 98,3% em relação 
ao ano anterior e de 35,3% contra 2017. 
 
Henrique Meirelles, secretário de 
Fazenda do Estado, diz que se somadas 
as contas de inversões financeiras, que 
no caso de São Paulo, argumenta, 
corresponderam a investimentos, o 
valor total chega perto de R$ 26 bilhões.  
 
Segundo ele, isso deve ser ampliado para 
cerca de R$ 40 bilhões em 2022. “São 8 
mil obras já em curso, entre estradas, 
escolas, hospitais e equipamentos na 
área de segurança pública.” Boa parte do 
investimento neste ano, diz, será 
financiada por saldo em caixa do 
governo estadual. Na virada de 2021, 
conta ele, o caixa do Estado tinha R$ 47 
bilhões. Contribuiu para o resultado, 
segundo ele, a reforma administrativa, 
que ajudou a manter as despesas 
contidas. 
 
Em 2021, segundo os relatórios fiscais, 
as receitas correntes de São Paulo 
avançaram 9,4% reais em relação a 
2020. Neste ano, Meirelles não espera 
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desempenho igual, em razão da 
expectativa de crescimento menor do 
PIB paulista e de condições 
desfavoráveis, como inflação e taxa de 
juros elevadas. O impacto nas receitas 
ainda está sendo avaliado, diz. Por 
enquanto se espera um crescimento de 
4,5% reais na receita em 2022. 
 
No Rio Grande do Sul a ideia é também 
expandir os investimentos, diz Marco 
Aurelio Cardoso, secretário de Fazenda 
do Estado. Segundo os relatórios ficais 
do Estado, o investimentos do governo 
gaúcho somaram no ano passado R$ 2,3 
bilhões, mais que o dobro dos R$ 951,3 
milhões aplicados em 2020, em valores 
atualizados pelo IPCA. Em relação a 
2017 houve alta real de 78,4%. Segundo 
o secretário, os investimentos podem 
chegar a perto de R$ 3 bilhões em 2022.  
 
Eles devem ser possibilitados pelos 
recursos resultantes das privatizações 
do Estado, segundo Cardoso. Ele 
ressalta que os investimentos gaúchos 
têm sido feitos predominantemente com 
recursos próprios e que as reformas 
administrativa e previdenciária 
aprovadas no Estado também têm 
propiciado a contenção de despesas 
correntes. O Estado, diz ele, espera que 
sua entrada no Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) seja aprovada em maio 
deste ano. 
 
Em Alagoas, os investimentos estaduais 
em 2021 alcançaram R$ 3,8 bilhões, 
mais que o dobro dos R$ 1,2 bilhão de 
2020, em valores atualizados. Segundo 
George Santoro, secretário de Fazenda 
do Estado, o valor investido atingiu 
30,8% da Receita Corrente Líquida do 
Estado no ano passado, contra 10,7% em 
2020. O Estado entregou cinco hospitais 
desde 2019 e deve inaugurar mais dois 
este ano. 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/02/15/em-fim-de-mandato-
estados-engordam-os-
investimentos.ghtml 
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Finanças 

Conheça as gestoras de ações 
com maior retorno no longo 
prazo 
 
Assets capturam ganhos driblando 
cenário macro 
 
Por Adriana Cotias — De São Paulo 

15/02/2022 05h03  Atualizado há 
uma hora 

 
 

 
 
Sobreviver a crises é uma arte para 
gestores de ações no Brasil. Num país 
em que juros de dois dígitos são 
recorrentes, ganhar dinheiro mesmo 
quando a bolsa vai mal é para poucos. 
Mas há um grupo de assets que tem 
conseguido provar o valor do tempo nos 
investimentos em renda variável. IP 
Participações, Dynamo, Velt, ARX, 
Bahia Asset, Bogari e Squadra são alguns 
nomes que têm uma janela de pelo 
menos uma década no azul e retornos 
expressivos de 2009 para cá, com 
ganhos acumulados de até quatro dígitos 
- entre 700% e 1100% ante 179% do 
Ibovespa e de 237% do CDI no período. 
 
O levantamento toma como ponto de 
partida a quebra do banco americano 
Lehman Brothers, no fim de 2008 - que 
disparou uma crise financeira com 
sequelas para todos os lados. Os dados 

foram compilados pela IP usando 
informações disponíveis na da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM). O Valor 
Data adicionou referenciais de mercado 
para o intervalo de 13 anos, além dos 
resultados deste início de 2022. 
 
Por trás da matemática da boa 
performance, o que dá para depreender 
das conversas com os gestores é que há 
muita disciplina, alinhamento societário 
e processo de investimento 
disseminados ao longo de gerações. 
 
Vivendo crises desde 1997, Rogério 
Poppe, CEO da ARX, considera que a 
quebra do Lehman Brothers acabou 
sendo um dos momentos mais 
dramáticos na sua trajetória de gestão, 
porque ainda não havia o manual de 
estímulos definidos naquele momento, e 
que seriam rapidamente aplicados 
quando eclodiu a pandemia, em 2020. 
 
Disciplina no processo de 
investimentos e alinhamento 
societário explicam consistência 
de fundos tradicionais 
 
À frente de uma das carteiras mais bem 
sucedidas de ações, com ganhos de 
1.121% desde 2009, com 11 anos de 
retorno positivo, Poppe afirma que 
busca combinar a análise micro, das 
empresas que considera promissoras, 
com os sinais do ambiente econômico, 
como câmbio, taxa de juros e atividade. 
“É preciso saber mudar o tamanho da 
exposição a determinados setores 
porque o Brasil, como qualquer 
emergente, tem mais volatilidade nas 
variáveis macro”, diz. 
 
O exercício, continua, é ser mais 
conservador nos momentos de euforia, 
se preparar para eventuais reversões de 
cenário, e aproveitar os tempos de maior 
depreciação para aumentar as posições 
nos ativos de que gosta. Olhando 
adiante, o gestor afirma que, mesmo 
com sucessão eleitoral e aperto 
monetário no Brasil e nos EUA, os 
próximos meses devem ser uma 
temporada frutífera para caçar as 
oportunidades. “Longe de ser trivial 
porque o mundo está saindo de um 
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período de muita liquidez para uma fase 
de restrição maior.” 
 
A Dynamo não teve dificuldades de 
levantar o R$ 1,1 bilhão que pretendia no 
Cougar, o seu fundo principal, na 
segunda reabertura para novos aportes 
em uma década, anunciada no fim de 
janeiro. A demanda superou em dez 
vezes a oferta e o encerramento da 
captação ocorreu no começo de 
fevereiro, antes da data prevista, no dia 
16. O desempenho de longo prazo 
justifica a procura, com retorno positivo 
por 12 anos consecutivos, inclusive no 
primeiro ano da pandemia, com 
valorização de 26,2%. O investidor que 
entrou na reabertura de março de 2020 
ainda está empatado com o Ibovespa, 
mas essa janela de curto prazo diz pouco 
da trajetória da gestão. Entre 2009 e 
2021, o Cougar acumulava ganhos de 
923%. 
 
“É um momento de muita volatilidade 
no Brasil e lá fora, mas para o 
investimento de longo prazo, cinco, dez 
anos para frente, o preço nos parece 
num nível interessante para quem 
estiver disposto a tolerar um pouco de 
instabilidade”, afirma um dos gestores 
da Dynamo, que pediu para não ser 
identificado pela política da casa de não 
personificar um trabalho que é de 
equipe. 
 
Manter foco no longo prazo 
implica enfrentar histórico de 
crises e conviver com juros altos 
no Brasil 
 
Foi justamente o raro desempenho 
negativo, com as empresas da carteira 
sofrendo bastante, que levou a gestora a 
buscar dinheiro novo, sob a expectativa 
de que os fundamentos acabarão 
prevalecendo nos próximos trimestres, 
ou seja, haverá uma oportunidade para 
alocar capital. No ano passado, o 
Courgar teve desvalorização 17,5%. 
 
Desde o início, em 1993, o processo de 
investimentos da gestora fundada por 
Luiz Orenstein, Bruno Rudge, Pedro 
Damasceno (falecido em 2017) e Bruno 
Rocha (atualmente em Londres), é 

colegiado, não está concentrado na 
figura de uma ou duas pessoas. A 
rotação de sócios é relativamente baixa, 
o que explica parte da consistência ao 
longo do tempo, além de haver uma 
cultura de formar profissionais, atrair 
talentos e retê-los. 
 
Na tomada de decisões, já há a 
participação de quatro gerações e a casa 
usa o escritório de Londres como um 
chamariz para quem quer vivenciar um 
período da carreira no mercado 
internacional. “A gente tem uma cultura 
clara de pensar no longo prazo, mas 
precisa tomar cuidado para que essa 
longevidade, com pouco ‘turnover’ e sem 
uma crise societária, para que as pessoas 
não se acomodem. Sempre estamos 
mesclando a experiência dos mais 
antigos com a energia dos mais novos”, 
afirma o sócio da Dynamo. 
 
A equipe de análise, com 13 
profissionais, é dividida em duplas ou 
trios e aqueles que identificam alguma 
oportunidade levam o caso para o grupo 
de gestão. O aprofundamento setorial é 
usado em prol do coletivo, com o 
mapeamento do cliente, fornecedores, 
ambiente competitivo. Já o cenário 
macroeconômico acaba ficando em 
segundo plano. Em vez de incluir ativos 
globais no portfólio do Cougar, a decisão 
foi criar uma carteira global para que o 
investidor faça esse mix. 
 
Com R$ 17 bilhões sob administração, a 
avaliação entre os gestores da Dynamo é 
a de que, apesar do tamanho 
relativamente grande para uma gestora 
de ações no Brasil, a asset consegue 
entrar e sair das posições sem grandes 
transtornos e que a performance dos 
fundos traduz essa capacidade de se 
movimentar. 
 
A Bogari nasceu em junho de 2008, no 
meio da confusão das hipotecas de alto 
risco americanas que culminaria na 
derrocada do Lehman Brothers meses 
depois. Nesse intervalo, contabilizou 11 
anos positivos e um retorno de 926%, 
com um conceito que parece bastante 
simples, que o “preço das ações reflete os 
fundamentos da empresa no longo 
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prazo”, diz o gestor Érico Argolo. “Vai ter 
oscilações de curto prazo, de acordo com 
o humor do mercado, a volatilidade 
acontece, mas em janelas mais longas, se 
a companhia melhorar, crescer e gerar 
mais caixa, o ativo vai acompanhar isso.” 
 
O gestor diz acreditar que o fato de 
alguns sócios terem experiência em 
consultorias, no mundo real, 
conhecendo as empresas por dentro, 
ajuda na consistência. Quando compra 
um papel, o fundo mira ficar no 
investimento por três a cinco anos - tem 
empresa na carteira desde 2010. “Pode 
variar o tamanho, mas a gente quer 
aproveitar o desenvolvimento das 
companhias ao longo dos anos, ter o 
tempo a favor”, afirma Argolo, com a 
ressalva de que é sempre preciso 
comprar no preço adequado. “Não quero 
adivinhar qual companhia vai subir no 
próximo trimestre, semestre, ano, se o 
resultado veio melhor do que o mercado 
espera num trimestre ou outro. Quero 
comprar empresas que vão se valorizar, 
não sei quando, mas o mercado vai 
reconhecer isso.” A gestão também evita 
concentração excessiva, daí todo ano 
tem algum ativo trazendo resultados 
para o portfólio. 
 
Num Brasil de desafios constantes, e de 
altos e baixos na economia, não é trivial 
seguir esse receituário à risca. “Houve 
períodos bem complicados, como a 
recessão de 2015, 2016, mas todo ano 
tem oportunidades, independentemente 
do macro. No micro, sempre tem alguma 
empresa fazendo algo diferente”, afirma 
Argolo. 
 
É claro que não tem milagre. Quando a 
bolsa vai mal, o fundo acaba sofrendo, 
mas tende a se segurar melhor nos 
momentos de queda. O segundo 
semestre do ano passado foi um dos 
mais críticos para a gestão porque houve 
uma virada brusca de expecativas 
conjugada com os saques nos fundos de 
ações. Mesmo sem ter sido alvo de 
resgates significativos, a classe como um 
todo foi afetada com a migração do 
investidor para a renda fixa, 
determinando depreciação adicional 
para as ações. 

Desde o Plano Real, em 1994, o fundo de 
ações mais antigo da IP teve apenas três 
anos no vermelho, acumulando ganhos 
de 23.000%. Do colapso do Lehman 
Brothers para cá, emplacou 13 anos 
positivos graças à decisão de privilegiar 
a exposição no mercado internacional, 
não se restringindo aos solavancos de 
Brasil. Neste ano, até o dia 10, tinha 
desvalorização de 5%. 
 
“É importante que o cliente não tenha a 
falsa sensação de segurança porque esse 
negócio de renda variável sacode 
mesmo. Que bom que [o fundo] 
entregou retorno positivo, mas poderia 
cair 15%, 20%, faz parte do jogo”, diz o 
gestor Gabriel Raoni. Ele acrescenta que 
são nos períodos de crise que a gestão 
está plantando as futuras valorizações. 
 
Um dos mantras dentro da IP é “não cair 
em tentação” porque nessa atividade o 
gestor é “continuamente tentado a fazer 
besteira”, e que “evitar a estupidez é tão 
importante quanto tomar decisões 
inteligentes”, afirma Raoni. Não é 
porque uma ação caiu 40% que está 
barata, ou seja, não há uma percepção de 
que exista um preço para tudo. “Alguns 
negócios são estruturalmente piores, 
que caíram tanto, são negociados a uma 
cotação próxima ao do caixa, sei que 
estão baratos, mas não se provaram 
ainda como geradores de valor ao longo 
do tempo”, diz. “A gente não quer só 
capturar a distorção de preço e valor, 
quer participar do crescimento da 
geração de valor.” 
 
Uma pergunta que ajuda a se livrar das 
enrascadas, prossegue Raoni, é se a 
gestão teria 100% daquele negócio. “Na 
dúvida, a gente prefere perder 
oportunidades a perder dinheiro.” 
 
Esse conservadorismo tem feito a IP 
quase não entrar em ofertas públicas 
iniciais de ações (IPO, na sigla em 
inglês) e evitar estatais e foi também o 
que levou a casa a compor a alocação 
mais estruturalmente no exterior, “antes 
de virar modinha”, diz o gestor - o que 
despertou críticas quando o mercado 
andava em lua de mel com a onda liberal 
na transição do governo de Michel 
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Temer para o de Jair Bolsonaro, entre 
2018 e 2019. “O Brasil é mais traiçoeiro, 
exige mais retorno. Ter a visão sem 
fronteiras, sem modismo é o certo para 
nosso dinheiro”, afirma, acrescentando 
que os sócios têm 50% do patrimônio 
investido no fundo, uma maneira de ter 
alinhamento com o cliente. 
 
Comprar companhias de qualidade, no 
Brasil ou no exterior, torna a carteira 
menos suscetível a choques de curto 
prazo, acrescenta o sócio-responsável 
por operações Rodolfo Marinho. “São 
negócios diversos e sempre procurando 
a tendência intrínseca de crescimento 
das empresas, um motor próprio e que 
por isso vão sofrer naturalmente menos, 
há um efeito amortecimento.” Há 
também o cuidado com o tamanho do 
fundo para não ter que ceder a preços e 
ficando em companhias com certo grau 
de liquidez. Atualmente, o patrimônio 
chega a R$ 5,6 bilhões. 
 
Também afiada na cartilha 
fundamentalista, a equipe da Velt 
(antiga M.Square Brasil) estuda no 
detalhe as companhias e os setores, as 
pessoas por trás dos negócios, a 
capacidade de adaptação a diversos 
cenários e como se posicionam no jogo 
competitivo, descreve o gestor Daniel 
Rodrigues. “Entender a forma como o 
comando toma decisões ajuda a 
construir a convicção de longo prazo, de 
quais companhias têm boas perspectivas 
de trazer valor empresarial para o 
negócio delas. Não ficamos pensando no 
macro, na visão política, mas sempre 
num horizonte mais longo, de três a 
cinco anos, a avaliação é mais focada no 
micro”, diz. 
 
Setores que estão passando por 
transformações, como energia, comércio 
eletrônico ou saúde, são alguns que 
oferecem várias oportunidades no 
Brasil, independentemente do ambiente 
macroeconômico, afirma o gestor. Mas, 
como há uma preocupação grande com 
controle dos riscos, isso significa 
privilegiar companhias sólidas, com 
nível de endividamento saudável e não 
expostas ao risco cambial. O objetivo, 
afirma Roberto Rocha, outro sócio da 

casa, não é bater o Ibovespa todos os 
anos, mas tornar-se de fato “sócio das 
companhias por um longo período de 
tempo. A performance do fundo vai ser 
mais consequência da geração de valor 
desses negócios do que das 
movimentações de mercado.” 
 
Com metade dos cotistas formada por 
estrangeiros, entre “endowments” 
(fundos patrimoniais), fundos 
soberanos e famílias endinheiradas, a 
Velt não voltou a reabrir o fundo de 
ações neste ano como tinha feito no 
início da pandemia. “Nosso objetivo 
sempre foi criar uma base de longo 
prazo, não ter o maior volume sob 
gestão, as aberturas que fez não foram 
para operar 'timing' do mercado”, diz 
Rocha. “Nessa forma de trabalhar, 
temos trazido um capital muito 
paciente.” 
 
A gestora reúne cerca de R$ 10 bilhões, 
contabilizando ganhos de mais de 700% 
para as carteiras de ações que registram 
12 anos positivos de 13. Um dos grandes 
testes de fogo, diz Rocha, foi mesmo a 
pandemia de covid-19. “A nossa 
estratégia nos colocou na posição 
privilegiada de estarmos investidos nas 
empresas que nesse tipo de ambiente 
tendem a prevalecer, são líderes e vice-
líderes em seus setores, com vantagens 
competitivas sólidas e que são geradoras 
de caixa”, afirma. “Foi um cenário de 
estresse que nunca tínhamos feito, de 
ficarem sem receitas por quatro meses, 
um cenário de guerra mesmo.” 
 

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

ia/2022/02/15/gestor-de-acoes-com-

melhor-retorno-dribla-cenario-

macro.ghtml 
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Empresas 

Anac quer ampliar a 
concorrência no fornecimento 
de querosene de aviação 
 
Agência planeja reduzir as barreiras de 
entrada de novos distribuidores de QAV 
 
Por Beatriz Olivon e Rafael 
Bitencourt — De Brasília 
15/02/2022 05h02  Atualizado há uma 
hora 

 
A Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) já finalizou o esboço da norma 
que deve reduzir as barreiras de entrada 
a novas empresas supridoras de 
querosene de aviação (QAV) no mercado 
brasileiro. O diretor da agência, Tiago 
Sousa Pereira, avalia que as medidas 
regulatórias precisam ser tomadas para 
eliminar entraves de acesso ao sistema 
de abastecimento nos aeroportos. 
 
Pereira destaca que o custo do 
combustível responde por cerca de um 
terço do preço da passagem aérea no 
Brasil. “Existe um diagnóstico de que o 
mercado de distribuição de combustível 
apresenta barreiras na entrada de novos 
players”, ressaltou, em entrevista 
ao Valor. 
 
A Anac quer estimular a competição no 
setor de duas formas. A primeira é 
deixar mais clara a cláusula de livre 
acesso às distribuidoras “entrantes”, 
prevista na Resolução 302/14. A 
segunda é dar maior poder de 
negociação e escolha para as empresas 
aéreas, também no sentido de trazer 
novos fornecedores aos aeroportos. 
 
A autarquia está discutindo o assunto há 
três anos. As conversas envolveram 
companhias aéreas, distribuidoras, o 
Ministério da Economia e a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). 

A Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear) frisa que o QAV encerrou 
2021 com alta superior a 76%, 
superando as variações de outros 
combustíveis como o diesel (56%), 
gasolina (42,4%) e gás de cozinha (36%). 
Os dados são da ANP. 
 
As mudanças na regulamentação, que 
devem facilitar o acesso das 
distribuidoras aos aeroportos, foram 
estruturadas pela área técnica da Anac e, 
“em breve”, chegarão à diretoria para 
aprovar a abertura de consulta pública. 
A ideia é que no segundo semestre deste 
ano a resolução da Anac já esteja 
aprovada. 
 
Com o ajuste na resolução, as 
distribuidoras de combustíveis deverão 
ser tratadas como entes que têm que 
seguir a cláusula de livre acesso. A 
norma atual define critérios de uso das 
áreas aeroportuárias, estabelecendo que 
a gestora do aeroporto não pode negar, 
sem justificativa, às companhias aéreas 
nem às terceirizadas que prestam 
serviço auxiliar ao transporte aéreo este 
acesso. Isso é para possibilitar a oferta 
diversificada de serviços. 
 
Pereira explica que a regra atual já 
estabelece uma cláusula de livre acesso, 
mas não estava tão claro que as 
distribuidoras de combustíveis 
estivessem incluídas. A tendência é 
colocar na audiência pública a inclusão 
taxativa dessas distribuidoras. 
 
Outro ajuste que a Anac deve fazer na 
resolução é incluir um mecanismo para 
dar mais poder de decisão às empresas 
aéreas. A ideia é que, ao entrar uma nova 
distribuidora, os aeroportos tenham que 
consultar as empresas aéreas. 
 
As medidas propostas pela agência estão 
alinhadas com a aplicação do auto de 
infração do pool de distribuidoras, 
formado por Raízen, Vibra e AirBP, no 
aeroporto de Guarulhos (SP). O caso é 
emblemático. A distribuidora Gran 
Petro inaugurou uma disputa para 
acessar a rede de abastecimento de 
aeronaves do maior aeroporto do país. 
Foi, então, que surgiu o diagnóstico de 
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que existem barreiras no mercado de 
combustível da aviação, quando a 
agência fez uma análise de impacto 
regulatório. 
 
Pereira explicou que Guarulhos e Galeão 
(RJ) são diferentes dos outros terminais 
do país. Os dois funcionam como “zona 
primária”, recebem querosene de 
aviação diretamente dos dutos da 
refinaria. “O acesso a esses aeroportos é 
extremamente importante para garantir 
a presença de outros entes para competir 
com as distribuidoras incumbentes”, 
afirma o diretor. 
 
No caso de Guarulhos, a diretoria da 
Anac decidiu punir a concessionária por 
ferir a cláusula de livre acesso em janeiro 
de 2021, depois de já ter chamado a 
empresa para se manifestar sobre esse 
problema. “Na visão da diretoria da 
Anac, a concessionária de Guarulhos 
praticamente delegava às distribuidoras 
do pool os pedidos de acesso de outros 
grupos. Obviamente essas 
distribuidoras não tinham nenhum 
incentivo a admitir um competidor”, 
afirmou. 
 
A Anac também está discutindo com os 
ministérios da Economia e de 
Infraestrutura e com a ANP. “Assim 
como estamos tentando melhorar as 
condições de acesso a aeroportos, que a 
ANP também consiga melhorar as 
condições de acesso às bases primárias, 
fontes primárias de combustível fora dos 
aeroportos para as distribuidoras 
conseguirem obter o querosene de 
aviação e levar a outros aeroportos”, 
reforça. Isso é importante, segundo 
Pereira, porque as empresas aéreas, 
quando fazem contrato com uma 
distribuidora, não vão usar o 
abastecimento só em um aeroporto. 
 
Em nota, a Abear ressaltou que 
considera “benéfica” toda medida que 
vise “ampliar o acesso das companhias 
aéreas a mais distribuidores de 
querosene de aviação”. Para tanto, a 
entidade defende que haja 
“compromisso com a qualidade do 
combustível fornecido e com a 

segurança dos processos de 
abastecimento das aeronaves”. 
Entre as empresas que atuam nos 
aeroportos, a Raízen informou que 
considera a agenda “salutar” e é a favor 
da revisão da regulação, “desde que 
observados os requisitos técnicos 
necessários à operação segura e proteção 
dos investimentos”. A AirBP não 
comentou o assunto. 
 
A Gran Petro afirmou que a definição de 
uma norma com aprimoramento das 
regras de livre acesso ao mercado de 
QAV é fundamental para a concorrência 
no setor e para promover efetiva redução 
de preços do combustível. 
 
Ao Valor, a empresa ressaltou que “é 
necessário que existam regras claras 
para que outros competidores não 
sofram os mesmos prejuízos impostos à 
empresa”. 
 

 

Pereira, diretor da Anac, adianta que 
uma das novidades propostas é dar mais 
poder de decisão às empresas áreas — 
Foto: Edilson Rodrigues/Agência 
Senado 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/15/anac-quer-ampliar-a-
concorrencia-no-fornecimento-de-
querosene-de-aviacao.ghtml 
 

 Retorne ao índice 
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Legislação 

Câmara Superior do Carf 
afasta IR sobre incorporação 
de ações 
 
Decisão é a primeira que se tem notícia 
na última instância do tribunal 
administrativo 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
15/02/2022 05h00  Atualizado há 53 
minutos 

 

 

Advogada Ana Utumi: os valores 
envolvidos nas incorporações de ações 
não devem ser entendidos como ganho 
até ser possível materializá-lo — Foto: 
Silvia Costanti/Valor 

Uma decisão da Câmara Superior do 
Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) reacendeu as esperanças 
dos contribuintes na discussão sobre 
a incidência de Imposto de 
Renda (IRPF) na incorporação de 
ações. A 2ª Turma afastou a 
tributação por entender que a operação 
não representa necessariamente um 
ganho patrimonial. É a primeira 
decisão que se tem notícia contrária ao 
entendimento da Receita Federal na 
última instância do tribunal 
administrativo. 
 
A incorporação de ações está prevista 
na Lei das Sociedades 
Anônimas (nº 6.404, de 1976). É 
muito usada em operações de aquisição, 

principalmente quando o comprador 
quer manter a existência da empresa 
adquirida. Nesses casos, a empresa 
comprada se torna uma subsidiária 
integral e os seus sócios passam a ter 
participação na controladora. 
 
Para advogados de contribuintes, trata-
se de uma operação societária legítima, 
sem efeitos fiscais imediatos. A 
tributação não ocorreria no ato da 
incorporação, mas somente quando e se 
as ações forem vendidas no mercado. 
 
Já a Receita Federal entende que, por 
envolver transferência de titularidade, 
essas operações têm de ser consideradas 
como alienação. E, sendo assim, cobra 
Imposto de Renda sobre o suposto 
ganho de capital gerado com o negócio. 
 
Há poucos precedentes favoráveis aos 
contribuintes, tanto 
no Judiciário quanto no Carf 
(primeira instância) - mesmo depois das 
mudanças no critério de desempate, 
que ficou favorável às empresas. Em 
2021, foram proferidas decisões 
na Justiça Federal de São 
Paulo contra a cobrança. 
Envolvem bancos e pessoas físicas. 
 
A decisão da 2ª Turma da Câmara 
Superior do Carf foi publicada 
recentemente. No caso, a Receita 
Federal apurou irregularidades no 
Imposto de Renda recolhido por uma 
pessoa física em 2011. Passou a exigir a 
tributação sobre o suposto ganho de 
capital obtido pelo contribuinte com 
incorporação de ações (processo nº 
10437.720962/2015-05). 
 
Em junho de 2010, o contribuinte 
alienou a totalidade dos 50% das cotas 
que detinha em uma empresa vendida a 
outra. O pagamento se deu por meio do 
recebimento de parte do valor acordado 
em dinheiro e outra parte por meio da 
subscrição de 967.895 ações da 
compradora. 
 
Em seu voto, a relatora do caso, 
conselheira Rita Eliza Reis da Costa 
Bacchieri, entendeu que a previsão de 
recebimento das ações equivalentes 
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pelos titulares das ações incorporadas 
por si só não gera acréscimo patrimonial 
sujeito à apuração do ganho de capital. 
“O fato gerador (que gera a tributação) 
do Imposto de Renda da Pessoa Física é 
regido pelo regime de caixa e esse exige, 
além da disponibilidade jurídica ou 
econômica, a disponibilidade financeira 
do ganho auferido”, diz. 
 
O que deve ser analisado, segundo a 
relatora, é em qual momento esse ganho 
é realizado para fins de incidência do 
Imposto de Renda. “A regra matriz de 
incidência do Imposto de Renda para a 
pessoa física possui como critério 
material o efetivo recebimento do 
ganho, não sendo possível tributar a 
mera expectativa da disponibilidade 
econômica de valores decorrentes de 
negócios jurídicos, até porque em alguns 
casos esse recebimento simplesmente 
pode não ocorrer.” 
 
Para a maioria dos conselheiros da 2ª 
Turma, a incorporação de ações pode 
representar um ganho patrimonial ao 
contribuinte, mas só há motivo para 
tributar a partir do momento em que 
ocorrer a disponibilidade financeira do 
rendimento. Antes disso, há o risco de se 
tributar a “presunção de ganho”. 
Ficaram vencidos os conselheiros 
representantes da Fazenda. 
 
O advogado do contribuinte Carlos 
Crosara, sócio do Leite, Tosto e Barros 
Advogados, alegou que a Receita Federal 
estava querendo tributar um ganho não 
realizado. Para ele, ocorreu apenas uma 
troca de papel na incorporação de ações. 
“O ganho tributado pelo auto de infração 
não havia sido realizado”, afirma. “A 
tributação deveria ocorrer no momento 
do ganho e não da incorporação.” 
 
A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) informa em nota 
enviada ao Valor que essa decisão não 
representa a jurisprudência atual da 2ª 
Turma da Câmara Superior, tendo em 
vista que o voto da ex-conselheira Ana 
Paula Fernandes foi levado em 
consideração e determinou o resultado, 
em consequência do novo critério de 
desempate. Mas ela, acrescenta o órgão, 

não integraria mais a turma. A atual 
composição, ainda segundo a PGFN, 
tem entendimento favorável a sua tese, 
no sentido de que a incorporação de 
ações implica alienação e ganho de 
capital realizado para pessoas físicas. 
 
A tributarista Ana Claudia Utumi, 
fundadora do escritório Utumi 
Advogados, afirma que os valores não 
devem ser entendidos como ganho até 
ser possível materializá-lo. Mas, 
geralmente, diz a advogada, não é assim 
que o Carf tem decidido. Ela lembra que 
a escolha pela alienação de cotas não 
tem apenas fins tributários. “Criar uma 
subsidiária integral facilita uma série de 
aspectos societários”, diz. 
 

https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/15/camara-superior-do-
carf-afasta-ir-sobre-incorporacao-de-
acoes.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Massa falida do Cruzeiro do 
Sul paga R$ 717 milhões à 
União 
 
Depuração e revisão de débitos poderão 
ser replicadas a outras falências, 
recuperações judiciais e empresas em 
geral 
 
Por Laura Ignacio — De São Paulo 
15/02/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Mariana Lellis Vieira: essa é a nova 
postura que a Fazenda quer levar a 
outros casos — Foto: Claudio Belli/Valor 

O Banco Cruzeiro do Sul pode estar 
prestes a pagar R$ 1,4 
bilhão aos 3.145 
credores quirografários no seu 
processo de falência. A maioria é 
formada por bondholders - donos de 
títulos de débito da instituição 
financeira. A quitação poderá ocorrer 
porque a massa falida do banco pagou 
sua dívida em impostos com a União, 
um total de R$ 717 milhões, o que 
destravou o processo. 

O caso é considerado emblemático. Isso 
porque seu resultado é fruto do trabalho 
da massa falida, credores, juiz da 
causa, Receita Federal e 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). E poderá ser 
replicado a outras 
falências, recuperações judiciais e 
empresas em geral com débitos 
tributários em aberto. 
 
Não houve transação ou a aplicação do 
chamado negócio jurídico 
processual, ferramentas que permitem 
a negociação de valores. “Foi um caso de 
diálogo, com gestores da massa falida 
buscando a conformidade fiscal não 
litigiosa”, afirma Mariana Lellis 
Vieira, procuradora regional 
da Fazenda Nacional na 3ª Região 
(SP). “Um conceito muito relevante 
porque mostra a nova postura que a 
Fazenda quer levar a outros casos”, 
acrescenta. 
 
Na prática, esse novo conceito é simples. 
Segundo a procuradora, a Fazenda 
Nacional entra em contato com o 
administrador judicial da massa falida 
ou recuperação judicial, por exemplo, 
estudam juntos como está composto o 
passivo e é feita uma revisão das dívidas, 
chamada tecnicamente de “depuração”. 
 
No caso concreto, o passivo da massa 
falida do Cruzeiro do Sul cresceu muito 
nos últimos anos. Um processo judicial 
específico dobrou sua dívida de R$ 1,5 
bilhão para R$ 3 bilhões. A causa era a 
adesão da massa ao Programa Especial 
de Regularização Tributária (Pert) e ao 
Programa de Regularização Tributária 
(PRT). 
 
Os programas permitiram o pagamento 
de débitos tributários em condições 
especiais. Possibilitaram o uso de 
prejuízo fiscal e créditos de terceiros, por 
exemplo. Contudo, a Fazenda barrava a 
aplicação pelo fato de o contribuinte ser 
massa falida. 
 
“Quando estudamos a fundo, 
entendemos que poderia ter havido uma 
falha de comunicação, porque a massa 
falida poderia aderir à modalidade do 
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Pert/PRT por meio do pagamento à 
vista”, diz Mariana. “Além disso, foram 
encontrados Darfs [Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais] 
pagos, soltos no sistema da Receita 
Federal, por problema no 
preenchimento, o que foi corrigido”, 
completa. 
 
Também chama a atenção a aplicação da 
Taxa Referencial (TR) para a correção 
dos valores. A procuradora explica que 
“foram usadas as regras do cálculo 
falimentar, com o juros Selic até o 
momento da liquidação e, depois, o 
saldo é corrigido pela TR”. 
 
Procurada pelo Valor, a Laspro 
Consultores, administradora da massa 
falida do banco, confirma o acerto com a 
União e que pagará os credores 
quirografários. 
 
Esse trabalho de revisão dos débitos é 
importante, especialmente, para o 
contribuinte em processo de falência ou 
recuperação judicial porque é preciso, 
primeiro, provisionar o dinheiro para 
quitar os débitos tributários para, só 
depois - conforme a ordem estabelecida 
pela Lei nº 11.101, de 2005, a Lei das 
Recuperação Judicial e Falência -, pagar 
os credores quirografários. “No caso do 
Cruzeiro do Sul, o que restou em aberto 
são só rúbricas após os credores 
quirografários”, afirma Mariana. 
 
Primeiro, a massa falida do Cruzeiro do 
Sul havia tentado a transação tributária. 
Mariana chama a atenção para o fato de 
o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-
SP) ter consolidado que o fato de a 
empresa estar falida não garante o 
direito ao desconto da transação 
(processo nº 2004388-
77.2021.8.26.0000). 
 
“Se há capacidade de pagamento pelo 
contribuinte, não há direito aos 
descontos da transação. Mas pode ser 
aberto um diálogo para a depuração e 
revisão dos débitos”, diz a procuradora. 
O advogado Julio Mandel, sócio do 
Mandel Advocacia, lembra que 
antigamente o processo de falência não 
andava, não tinha fim, porque o Fisco 

não era pago ou se demorava para pagar. 
“O Fisco não negociar é 
contraproducente para o Judiciário. 
Num diálogo com toda transparência, se 
todo mundo concorda, pode ser possível 
chegar a um denominador comum”, 
afirma. 
 
O maior benefício dessa postura da 
Fazenda Nacional, para Mandel, é 
chegar rápido ao encerramento do 
processo de falência para a reabilitação 
célere do falido. “Espero que o mesmo 
funcione para os processos de 
recuperação judicial.” 
 

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

cia/2022/02/15/massa-falida-do-

cruzeiro-do-sul-paga-r-717-milhoes-a-

uniao.ghtml 

 

Retorne ao índice  
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Economia 

Eletrobras: TCU retoma 
julgamento da privatização 
nesta terça e discute valores. 
Veja o que está em jogo 
 
Ministro deve contestar precificação da 
operação, defendida pelo governo, mas 
a tendência é que a operação seja 
aprovada e ganhe sinal verde 
 
Geralda Doca e Manoel Ventura 
15/02/2022 - 00:01 / Atualizado em 
15/02/2022 - 07:23 

 

Torres de transmissao de energia em 

Brasilia. Tribunal julga privatização da 

Eletrobras Foto: Daniel Marenco / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — Sob pressão de todos os 

lados, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) julga na tarde desta terça-feira a 

primeira e mais importante fase do 

processo de privatização da Eletrobras. 

Enquanto o governo quer garantir a 

venda da estatal, forças contrárias 

alegam que o processo está mal 

conduzido e que a União pode ter 

prejuízo se a operação for realizada 

como está sendo planejada. 

 

A tendência, segundo ministros e 

técnicos do governo em análises 

reservadas, é de o tribunal aprovar a 

operação. O assunto, porém, tem muitas 

nuances e integrantes da corte de contas 

não descartam uma reviravolta de 

última hora. 

Além disso, agora não há mais 

possibilidade de pedido de vista (mais 

tempo para analisar o processo), mas 

membros do TCU esperam uma longa 

sessão. 

O assunto já havia sido discutido pelo 

plenário do tribunal em dezembro, mas 

houve pedido de vista do ministro Vital 

do Rêgo, contrário à privatização. 

 

VEJA AS MAIORES USINAS 

HIDRELÉTRICAS EM 

FUNCIONAMENTO NO BRASIL 
 

  

Usina Hidrelétrica binacional de Itaipu. 

A maior do mundo desde a inauguração, 

em 1984, até o ano de 2012, produz até 

14.000 megawatts Foto: Alan Santos / 

PR 

https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
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Vista aérea da usina de Belo Monte, a 

segunda maior do país: capacidade para 

11.233 megawatts Foto: Agência O Globo 

 

Hidrelétrica de Tucuruí, no Rio 

Tocantins, no Pará, pode produzir até 

8.535 megawatts e foi inaugurada no 

mesmo ano que a de Itaipu, 1984 

 

Casa de força e vertedouro da usina 

hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, em 

Rondônia. Com capacidade instalada de 

3.750 megawatts, ela está em operação 

no Rio Madeira, na Bacia Amazônica, 

desde 2013 Foto: Agência O Globo 

 

 

No mersmo Rio Madeira, está a Usina 

Hidrelétrica de Santo Antônio, instalada 

no rio Madeira, em Porto Velho (RO). 

Ela tem capacidade para 3.568 MW 

Foto: Divulgação / Ibama 

 

Hiderlétrica Ilha Solteira, em São 

Paulo.Em operação desde 1973 Foto: 

Henrique Manreza / Manreza Imagens / 

Divulgação / CTG Brasil 

 

Essa é uma das fases mais complexas da 

venda da estatal porque se refere à 

definição de parâmetros de preço das 

outorgas. Ou seja, quanto vale as 

hidrelétricas que serão concedidas junto 

com a estatal. 

 

No total, o governo precificou esses 

ativos em R$ 67 bilhões. Para o 

mercado, esse valor já está alto e 

qualquer reavaliação para cima pode 

inviabilizar o processo. 
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Por que o TCU é decisivo para a 

privatização 

 
A desestatização da maior empresa de 

energia da América Latina depende do 

tribunal para seguir adiante. A previsão 

do governo é fazer a operação até maio. 

Caso a privatização da Eletrobras seja 

aprovada, o governo poderá fazer a 

operação em maio. 

 

Contudo, a segunda etapa do processo, 

que trata da modelagem, do formato da 

capitalização, terá ainda que ser 

apreciada pelo TCU. A Corte decidiu 

separar as fases diante da complexidade 

da operação. 

 

No total, o governo espera movimentar 

R$ 67 bilhões com a privatização. Do 

total, R$ 25,3 bilhões serão pagos pela 

Eletrobras ao Tesouro Nacional pelas 

outorgas das usinas hidrelétricas que 

terão os seus contratos alterados. 

 

VEJA OS PARQUES QUE O 

BNDES QUER LICITAR NESTE 

ANO 
  

Janela do céu, em Ibitipoca (MG), é um 

dos lugares mais concorridos para 

fotografar uma visita ao parque Foto: 

Evandro Rodney / Arquivo 

 

O Parque Nacional do Iguaçu (PR) 

compreende o maior conjunto de quedas 

d’água do mundo Foto: Divulgação / 

Ministério do Turismo 

 

O Parque Estadual do Itacolomi, em 

Minas Gerais, abriga o Pico do 

Itacolomi, com 1.772 metros de altitude. 

O nome vem da língua tupi e significa 

“pedra menino” Foto: Divulgação / 

Parque Estadual do Itacolomi 

 

O Parque do Caracol é uma reserva 

natural do município de Canela (RS). A 

Cascata do Caracol é um dos principais 

pontos turísticos da Serra Gaúcha e um 

https://oglobo.globo.com/economia/veja-os-parques-que-bndes-quer-licitar-neste-ano-25376052
https://oglobo.globo.com/economia/veja-os-parques-que-bndes-quer-licitar-neste-ano-25376052
https://oglobo.globo.com/economia/veja-os-parques-que-bndes-quer-licitar-neste-ano-25376052
https://oglobo.globo.com/economia/veja-os-parques-que-bndes-quer-licitar-neste-ano-25376052
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dos mais visitados do Brasil Foto: 

Divulgação / Parque Estadual do 

Caracol 

 

O Parque Estadual do Turvo (RS) tem no 

salto do Yucumã um atrativo especial, 

com 1.800 metros de extensão e quedas 

d'água com até 12 metros de altura Foto: 

Divulgação / Parque Estadual do Turvo 

 

O Parque Estadual do Tainhas abriga os 

campos e as matas presentes no vale do 

rio Tainhas, no trecho situado entre os 

arroios Taperinha e do Junco, no Rio 

Grande do Sul Foto: Divulgação / 

Parque Estadual do Tainhas 

 

O Zoobotânico de Salvador, na Bahia, é 

considerado um centro de referência na 

preservação dos animais silvestres 

ameaçados de extinção e pertencentes à 

fauna brasileira Foto: Divulgação / 

Zoobotânico 

 

O Jardim Botânico de Porto Alegre (RS) 

dedica-se ao estudo e à conservação de 

espécies vegetais nativas do estado, 

principalmente as ameaçadas de 

extinção Foto: Divulgação / Jardim 

Botânico de Porto Alegre 

 

Vital do Rêgo questiona valores 

 
Vital do Rêgo vai contestar em seu voto 

esses valores. O ministro deve apontar 

que os valores definidos pelo governo 

estão subestimados porque, para ele, é 

necessário considerar a potência total 

das hidrelétricas. Essa posição, para o 

governo, inviabiliza a privatização da 

estatal. 
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O sistema elétrico, porém, trabalha 

considerando a geração média das 

usinas, e não a sua potência. Ou seja, o 

que deveria ser levado em consideração 

é quanto as usinas produzem em média, 

lembrando que em períodos secos a 

geração de energia diminui. 

 

Portanto, as hidrelétricas são 

remuneradas por essa média, e não pelo 

todo. O governo argumenta que é 

preciso considerar o valor médio, e não 

há regra hoje no país para a venda da 

capacidade (ou da potência do sistema). 

Em defesa de sua posição, Vital do Rêgo 

deve afirmar que a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) realizou, em 

dezembro de 2021, o primeiro leilão de 

potência no Brasil, o que daria a 

possibilidade de inclusão desse produto 

no cálculo do bônus. 

 

Governo diz que não há como 

precificar capacidade 

 
Técnicos do governo argumentam que 

não há como precificar essa capacidade 

e esperam que a tese seja derrotada em 

plenário. 

 

Vital também deve abordar a 

possibilidade de ampliação da 

hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. 

 

Relator do processo, o ministro Aroldo 

Cedraz, vai propor um meio termo. Ele 

deve levar ao plenário uma proposta 

para os contratos de concessão dessas 

usinas que condicione a venda futura de 

lastro de potência à celebração de 

aditivos contratuais que assegurem a 

devida remuneração à União por esse 

novo produto. 

 

Essa opção, para integrantes do TCU, 

não inviabiliza a privatização. Por outro 

lado, para o governo, essa saída reduz o 

preço da privatização, ao jogar 

incertezas sobre o processo. 

 

Para defender esse meio termo, Cedraz 

deve dizer que entende a importância 

estratégica do processo de 

desestatização da Eletrobras e que tem 

consciência de que as decisões do TCU 

precisam buscar formas de proteger os 

cofres públicos e o bolso dos 

consumidores nesse processo, sem que 

isso implique atrasos ou mesmo 

inviabilize o cronograma planejado pelo 

Ministério das Minas e Energia (MME). 

 

Ex-ministro de Bolsonaro articula em 

favor do governo 

 
Cedraz também deve defender a 

manutenção da determinação proposta 

em dezembro para que o MME 

apresente estudos quanto aos impactos 

econômicos e financeiros de médio e de 

longo prazo que serão causados aos 

consumidores de energia elétrica pela 

desestatização da Eletrobras. 
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Ex-membro do governo, o ministro 

Jorge Oliveira (que foi ministro do 

presidente Jair Bolsonaro antes de ser 

indicado para o órgão) deve pedir para 

excluir essa determinação. 

 

O TCU tem nove ministros e o voto que 

mais gera dúvidas é o do ex-senador 

Antonio Anastasia, recém-empossado 

na corte de contas. 

 

Modelo dilui fatia da União na 

empresa 

 
O modelo da privatização prevê 

transformar a companhia em uma 

corporação, sem controlador definido, 

após uma oferta de ações novas na Bolsa 

que não será acompanhada pela União. 

Sem acompanhar a capitalização, o 

governo tem sua participação diluída 

para menos de 50% e perde o controle 

das empresas. 

 

Por conta desse modelo, não há 

necessidade de publicação de edital, por 

exemplo, o que pode fazer o processo ser 

mais rápido após a aprovação do 

tribunal. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/el
etrobras-tcu-retoma-julgamento-da-
privatizacao-nesta-terca-discute-
valores-veja-que-esta-em-jogo-
25394499 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/eletrobras-tcu-retoma-julgamento-da-privatizacao-nesta-terca-discute-valores-veja-que-esta-em-jogo-25394499
https://oglobo.globo.com/economia/eletrobras-tcu-retoma-julgamento-da-privatizacao-nesta-terca-discute-valores-veja-que-esta-em-jogo-25394499
https://oglobo.globo.com/economia/eletrobras-tcu-retoma-julgamento-da-privatizacao-nesta-terca-discute-valores-veja-que-esta-em-jogo-25394499
https://oglobo.globo.com/economia/eletrobras-tcu-retoma-julgamento-da-privatizacao-nesta-terca-discute-valores-veja-que-esta-em-jogo-25394499
https://oglobo.globo.com/economia/eletrobras-tcu-retoma-julgamento-da-privatizacao-nesta-terca-discute-valores-veja-que-esta-em-jogo-25394499
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Economia 

Nota Fiscal Paulista: Acaba 
hoje prazo para resgatar R$ 
7,9 milhões em créditos. Veja 
como resgatar 
 

Os recursos que não forem retirados 

pelos consumidores a tempo voltarão 

ao Tesouro do Estado de São Paulo 
O Globo 

 

15/02/2022 - 00:00 / Atualizado em 15/02/2022 - 

08:15 

Nota Fiscal Paulista: R$ 7,9 milhões em 

créditos expiram nesta terça-feira Foto: 

Divulgação 

 

RIO - Termina nesta terça-feira o prazo 

para consumidores cadastrados na Nota 

Fiscal Paulista resgatarem cerca de R$ 

7,9 milhões em créditos que completam 

um ano. 

 

Após a data, os valores que não forem 

recuperados pelos consumidores 

voltarão aos cofres do governo do Estado 

de São Paulo. 

 

Segundo a Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo, vencem neste mês 

os créditos da Nota Paulista que foram 

liberados em fevereiro de 2021 para 

usuários cadastrados no programa. Isso 

inclui pessoas físicas, condomínios, 

entidades e empresas do Simples 

Nacional. 

 

Veja a seguir todos os requisitos e como 

resgatar os créditos: 

 

O que é a Nota Fiscal Paulista? 

 
A Nota Fiscal Paulista é um programa do 

Estado de São Paulo que estimula a 

cidadania fiscal, ou seja, incentiva 

consumidores a exigirem a entrega do 

documento fiscal na hora da compra, 

evitando que empresas soneguem 

impostos. 

 

Na prática, o programa gera créditos ao 

consumidor que realiza compras de 

mercadorias com o CPF na nota fiscal. 

Além dos créditos, as notas fiscais geram 

bilhetes que são sorteados a cada mês. 

Para participar, é preciso seguir o 

regulamento descrito no site do 

programa. 

 

Veja como são os 

sorteios mensais para pessoas 

físicas e condomínios : 

- 1 prêmio de R$ 1 milhão * (Em 

dezembro, este prêmio terá o valor de R$ 

2 milhões) 

- 4 prêmios de R$ 500 mil 

- 10 prêmios de R$ 100 mil 

- 15 prêmios de R$ 50 mil 
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- 20 prêmios de R$ 10 mil 

- 50 prêmios de R$ 5 mil 

- 500 prêmios de R$ 1 mil 

 

Quem tem direito ao programa? 

 
Seja a compra realizada via comércio 

eletrônico ou loja física, podem receber 

créditos os cidadãos de qualquer 

localidade do país que tenham 

informado o CPF na hora da aquisição 

de mercadorias em São Paulo. Mas é 

preciso estar cadastrado no programa 

Nota Fiscal Paulista para receber os 

valores. 

 

O programa abrange consumidores 

(pessoas físicas e condomínios) e 

instituições filantrópicas cadastradas no 

programa, além de empresas do Simples 

Nacional. 

 

Como resgatar o crédito da Nota 

Fiscal Paulista? 

 
Para resgatar o crédito, o consumidor 

deve acessar o site Sistema da Nota 

Fiscal Paulista e 

solicitar transferência de créditos do 

sistema da Nota Fiscal Paulista para a 

conta corrente ou conta 

poupança de titularidade 

do consumidor. 

 

Também é possível realizar a operação 

pelo aplicativo oficial da Nota Fiscal 

Paulista pelo tablet ou smartphone, no 

sistema Android (aqui) ou iOS (aqui). 

Uma vez efetuada a operação, esta não 

poderá ser cancelada. O valor mínimo 

para transferência é de R$ 0,99. 

 

Veja o passo a passo 
Para resgatar o valor: 
 

- Ao acessar o sistema, seja pelo 

aplicativo ou site, é preciso digitar o 

CPF/CNPJ e senha cadastrada no 

programa. 

  

- No caso de ser o primeiro acesso, o 

usuário deve clicar em "Cadastro de 

Pessoa Física" ou "Cadastro de Pessoa 

Jurídica" para realizar o cadastro. 

  

- No menu "Conta Corrente", clique em 

"Utilizar Créditos"; 

  

Escolha entre "Crédito em Conta 

Corrente", "Crédito em Conta 

Poupança" ou "Quitação ou abatimento 

no valor do IPVA". A opção "Desconto no 

IPVA" fica disponível somente no mês de 

Outubro e o veículo deve pertencer ao 

mesmo CPF do detentor dos créditos da 

Nota Fiscal Paulista. 

 

Para transferir o crédito em conta 

corrente ou conta poupança: 

 

- Selecione as opções "Crédito em Conta 

Corrente" ou "Crédito em Conta 

Poupança"; 

- O sistema irá preencher o nome e 

CPF/CNPJ do titular da conta e indicará 

https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=/
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.fazenda.nfp.app
https://apps.apple.com/br/app/nota-fiscal-paulista/id1190556528


22 

 

o saldo disponível na Nota Fiscal 

Paulista 

- Depois do preenchimento automático, 

preencha manualmente os campos: 

código do Banco, banco, agência, dígito 

da agência, número da conta, dígito da 

conta e valor a ser transferido; 

- Clique em "Confirmar" 

 

A conta deve ser do titular, ou seja, não 

deve ser utilizado contas conjuntas nem 

contas de outras pessoas. 

 

No caso de transferência para conta 

poupança, deve ser observado que a 

conta poupança não pode ser vinculada 

a uma conta corrente e deve ser de 

instituição bancária que aceite 

transferência do tipo DOC/TED para 

poupança. 

 

No 

site portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/n

fp, é possível consultar os bancos 

credenciados para receber 

transferências de créditos do Programa 

Nota Fiscal Paulista. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ta-fiscal-paulista-acaba-hoje-prazo-
para-resgatar-79-milhoes-em-creditos-
veja-como-resgatar-1-25393986 
 
 

Retorne ao índice 

  

http://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp
http://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp
https://oglobo.globo.com/economia/nota-fiscal-paulista-acaba-hoje-prazo-para-resgatar-79-milhoes-em-creditos-veja-como-resgatar-1-25393986
https://oglobo.globo.com/economia/nota-fiscal-paulista-acaba-hoje-prazo-para-resgatar-79-milhoes-em-creditos-veja-como-resgatar-1-25393986
https://oglobo.globo.com/economia/nota-fiscal-paulista-acaba-hoje-prazo-para-resgatar-79-milhoes-em-creditos-veja-como-resgatar-1-25393986
https://oglobo.globo.com/economia/nota-fiscal-paulista-acaba-hoje-prazo-para-resgatar-79-milhoes-em-creditos-veja-como-resgatar-1-25393986
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Economia 

Alta dos calotes deve fazer 
bancos fecharem a torneira 
do crédito 
 
Com taxa de juros em alta e economia 
em desaceleração, principais 
instituições financeiras do País farão 
expansão do crédito mais tímida do que 
a vista em 2021 

 
Fernanda Guimarães e Altamiro 

Silva Júnior, O Estado de S.Paulo 

 

15 de fevereiro de 2022 | 05h00 

Ao longo deste ano, o brasileiro deverá 

ver prazos de financiamento menores, a 

entrada do crédito imobiliário mais 

gorda e o limite do cartão de crédito 

travado. Esses são alguns efeitos 

rapidamente sentidos pelos clientes, 

com os bancos restringindo o 

desembolso de crédito diante de um 

cenário de juros em dois dígitos e 

desaceleração da economia. Outro efeito 

que começa a ser observado na carteira 

dos grandes bancos é o aumento da 

inadimplência. 

 

Baseado neste cenário, mês passado 

a Federação Brasileira dos Bancos 

(Febraban) disse que o desembolso 

em empréstimos e financiamentos 

deverá crescer 6,7% neste ano, ante uma 

projeção anterior de 7,3%.  

 

'A gente está mais cauteloso', diz Octavio 

de Lazari Jr., presidente do Bradesco, 

sobre concessão de crédito. Foto: Valéria 

Gonçalvez/Estadão - 25/9/2019 

 

Projeções 

 
Os executivos dos maiores bancos 

privados confirmam o sinal de alerta. 

“Não digo tirar o pé, mas a gente está 

mais cauteloso”, diz o presidente 

do Bradesco, Octavio de Lazari Jr.. 

O banco projeta expansão de 10% a 14% 

na carteira este ano, nível menor do que 

os 18% observados em 2021. 

 

Com a taxa básica de juros tendendo a 

superar 12%, Lazari acredita que linhas 

como financiamento imobiliário terão 

menos interessados.  

 

O presidente do Bradesco também 

espera empresas menos interessadas em 

tomar empréstimos, pois não vão fazer 

investimentos em infraestrutura com o 

juro nesse nível. 

 

O Itaú Unibanco, maior banco 

privado do Brasil, vê o crédito crescendo 

entre 11,5% e 14,5% este ano no País, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/febraban-federacao-brasileira-das-associacoes-de-bancos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/febraban-federacao-brasileira-das-associacoes-de-bancos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Bradesco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/octavio-de-lazari-junior
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itau-banco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
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abaixo dos 23% observados em 2021, 

quando a carteira do banco bateu na 

marca inédita de R$ 1 trilhão. “Como a 

gente teve ano muito forte em 2021, é 

natural que haja arrefecimento em 

2022, seja pela base de comparação, seja 

pela perspectiva macro”, disse o 

presidente do banco, Milton Maluhy 

Filho, prevendo um arrefecimento dos 

empréstimos em todas as carteiras, 

como a de financiamento imobiliário, e 

um aumento da inadimplência. 

 

No Santander, a expectativa é de um 

crescimento de até 9% este ano. O banco 

projeta um possível aumento na 

inadimplência – a instituição separou 

R$ 13,8 bilhões para fazer frente a 

possíveis calotes, aumento de 10,3% 

ante 2021. 

 

Sergio Rial, que acaba de deixar o 

principal posto executivo do 

Santander Brasil para assumir a 

presidência do conselho, ressalta que a 

inflação alta, que teve em janeiro a maior 

taxa para o mês em 6 anos, é um fator 

novo que pode afetar o crédito em 2022, 

pois corrói o poder de compra da 

população. 

 

Analista da Ohmresearch, Carlos 

Macedo aponta que o desembolso de 

crédito já está mais fraco, diante do 

crescimento rápido da inadimplência, 

como resultado do fim dos programas do 

governo, que injetaram dinheiro na 

economia, e o vencimento de carteiras 

de clientes que foram renegociadas na 

pandemias. 

 

“A onda de adimplência vai 

desaparecer”, comenta o especialista. 

Ele, contudo, não acredita que os índices 

ficarão fora de controle e lembra que os 

bancos brasileiros estão bem 

provisionados. 

 

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

ias/negocios,alta-dos-calotes-deve-

fazer-bancos-fecharem-a-torneira-do-

credito,70003979355 

 

Retorne ao índice  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/Santander
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Sergio%20Rial
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,sergio-rial-deixa-comando-do-santander-brasil-e-sera-substituido-por-mario-opice-leao,70003791650
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,sergio-rial-deixa-comando-do-santander-brasil-e-sera-substituido-por-mario-opice-leao,70003791650
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,sergio-rial-deixa-comando-do-santander-brasil-e-sera-substituido-por-mario-opice-leao,70003791650
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,alta-dos-calotes-deve-fazer-bancos-fecharem-a-torneira-do-credito,70003979355
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,alta-dos-calotes-deve-fazer-bancos-fecharem-a-torneira-do-credito,70003979355
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,alta-dos-calotes-deve-fazer-bancos-fecharem-a-torneira-do-credito,70003979355
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,alta-dos-calotes-deve-fazer-bancos-fecharem-a-torneira-do-credito,70003979355
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Economia 

Vale desiste de ação de US$ 
1,2 bi contra ex-sócio na 
África; entenda o caso 
 
Companhia havia vencido processo 
arbitral contra ex-sócio israelense, mas 
agora deixa de lado ação em que 
buscava ressarcimento do empresário 
Beny Steinmetz 
 
Fernanda Guimarães, O Estado de 

S.Paulo 

14 de fevereiro de 2022 | 17h52 

 

A mineradora brasileira Vale desistiu 

de um processo envolvendo US$  1,2 

bilhão contra Beny Steinmetz, magnata 

israelense que foi sócio da companhia 

em um projeto de exploração de minério 

na Guiné, na África.   

 

A Vale, que havia firmado uma parceria 

com Steinmetz em 2010, entrou com a 

ação de ressarcimento em Nova York 

depois de ganhar uma ação de 

arbitragem – em Londres – no valor de 

US$ 1,2 bilhão contra a BSG Resources 

(BSGR), companhia controlada pelo 

empresário de Israel.  O valor pode 

chegar a US$ 2 bilhões, se 

consideradas as multas. 

 

Acusado de corrupção para garantir o 

direito de explorar minério na Guiné, 

Steinmetz já foi condenado a cinco anos 

de prisão e ao pagamento de uma multa 

de US$ 50 milhões. As duas companhias 

firmaram a parceria ainda na época da 

gestão de Roger Agnelli (o executivo 

morreu em 2016, em um acidente 

aéreo). 

Vale desistiu de processo contra ex-sócio 

na África Foto: Ricardo Moraes/Reuters 

 

Na época, a Vale comprou 51% do 

projeto Simandou, uma das maiores 

fontes inexploradas de minério de ferro 

do mundo, de Steinmetz – a BSGR, que 

detinha as licenças para a operação, 

receberia US$ 2,5 bilhões e continuaria 

sócia da operação, com 49%. Um 

pagamento de cerca de US$ 500 milhões 

chegou a ser feito antecipadamente. 

 

Denúncias de corrupção 

 
No entanto, logo o projeto foi alvo de 

uma série de denúncias de corrupção. 

Em 2011, ano seguinte ao acordo entre 

Vale e BSGR, o então recém-eleito 

presidente Alpha Condé – no primeiro 

pleito considerado democrático na 

Guiné desde a independência do país – 

decidiu rever todas as concessões 

minerárias realizadas em governos 

anteriores. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/vale
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-parecer-moro-favorece-investigado-por-corrupcao-em-disputa-contra-vale,70003543599
https://tudo-sobre.estadao.com.br/africa
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Uma investigação, iniciada pelo governo 

da Guiné, apontou indícios de suborno 

na concessão  a Steinmetz em 2008. Na 

época, o país era governado por Lansana 

Conté, militar que subiu ao poder após 

um golpe de estado e que conduziu a 

nação por 24 anos. Após essas 

acusações, o projeto passou por vários 

entraves, o que levou a Vale a desistir do 

acordo. 

 

Mais recentemente, em arbitragem, a 

Vale afirmou ter sido enganada por 

Steinmetz, argumento que foi aceito pela 

uma corte de Londres. Nessa ocasião, a 

mineradora disse acreditar que as 

concessões tivessem sido obtidas de 

maneira lícita. Depois dessa decisão, a 

empresa ingressou com o processo em 

Nova York para garantir o ressarcimento 

do dinheiro. Steinmetz, contudo, tem se 

defendido da acusação da Vale, 

afirmando que a empresa sabia dos 

riscos quando entrou no negócio. 

 

Procurada, a Vale diz que a iniciativa de 

requerer o  encerramento desse 

processo específico de fraude contra as 

pessoas físicas e duas entidades ligadas 

à BSGR, é de natureza eminentemente 

processual e segue recomendação do 

escritório responsável pelo caso, o 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. A 

causa, segundo a empresa, seria uma 

“possível prescrição do pedido contra 

aqueles réus, considerando uma recente 

alteração jurisprudencial”. 

A Vale reforça, contudo, que continuará 

adotando os demais procedimentos 

legais cabíveis na recuperação do crédito 

de US$2 bilhões devidos 

pela  BSGR.  “Outros procedimentos já 

existentes para essa finalidade seguem 

em curso”, diz. 

 

Condenação na Suíça 

 
No começo do ano passado, depois da 

condenação de Steinmetz na Suíça, a 

Vale comemorou em um comunicado ao 

mercado.  “A decisão do tribunal suíço 

de responsabilizar pessoalmente 

Steinmetz pelos seus atos de corrupção 

segue em linha com a sentença do 

Tribunal Arbitral Internacional de 

Londres, de abril de 2019, que 

considerou que a BSGR incorreu em 

fraudes contra a Vale, ao ocultar da 

empresa as práticas de suborno e 

corrupção da BSGR, a fim de assegurar o 

investimento da Vale em Simandou”, 

citou.  

 

A mineradora disse também, à época, 

que continuava em busca de receber os 

valores da BSGR e de Steinmetz. É 

justamente essa a ação que agora deve 

ser extinta. Segundo fontes próximas ao 

caso, um dos motivos para não levar o 

caso adiante seria a dificuldade de se 

encontrar bens de Steinmetz para fazer 

jus ao pagamento. 

 

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

ias/negocios,vale-desiste-de-acao-de-

https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,vale-desiste-de-acao-de-us-1-2-bi-contra-ex-socio-na-africa-entenda-o-caso,70003979076
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,vale-desiste-de-acao-de-us-1-2-bi-contra-ex-socio-na-africa-entenda-o-caso,70003979076
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us-1-2-bi-contra-ex-socio-na-africa-

entenda-o-caso,70003979076 

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,vale-desiste-de-acao-de-us-1-2-bi-contra-ex-socio-na-africa-entenda-o-caso,70003979076
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,vale-desiste-de-acao-de-us-1-2-bi-contra-ex-socio-na-africa-entenda-o-caso,70003979076
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Mercado 

Governo ignorou pareceres 
que apontavam 
inconstitucionalidade ao 
prorrogar desoneração 
 
Documentos da Receita, Procuradoria e 
Economia mostravam ilegalidade na 
medida sancionada por Bolsonaro 
 
14.fev.2022 às 23h15 
 
Douglas Gavras 
 
SÃO PAULO 

O governo de Jair Bolsonaro (PL) 

ignorou pareceres técnicos da Secretaria 

Especial da Receita Federal, da 

Procuradoria-Geral da Fazenda e uma 

recomendação do Ministério da 

Economia ao prorrogar a desoneração 

da folha de pagamentos no fim do ano 

passado. 

 

Os órgãos haviam apontado 

inconstitucionalidade e ilegalidade na 

medida, segundo informações que estão 

em documentos solicitados por um 

grupo de tributaristas, por meio da LAI 

(Lei de Acesso à Informação), e obtidos 

com exclusividade pela Folha. 

 

No dia 31 de dezembro, o presidente 

Bolsonaro sancionou a lei que prorroga 

por dois anos a desoneração da folha de 

pagamento de 17 setores. 

O presidente Jair Bolsonaro em 

cerimônia em Brasília - Pedro Ladeira - 

30.mai.19/Folhapress 

 

A política seria encerrada em 1º de 

janeiro, mas o texto que garantiu a 

extensão do programa foi publicado em 

edição extra do DOU (Diário Oficial da 

União). 

 

A medida foi criada para reduzir os 

custos de contratação de trabalhadores: 

em vez de as empresas pagarem 20% 

sobre a folha de salários, elas podem 

pagar alíquotas de 1% a 4,5% sobre a sua 

receita bruta. 

 

Segundo parecer de 23 de dezembro de 

2021, da Receita Federal, a 

recomendação era que a prorrogação 

fosse vetada, por desrespeitar tanto 

princípios da Constituição quanto 

obrigações previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 

"Por todo o exposto, recomenda-se que a 

Secretaria Especial da Receita Federal 

do Brasil proponha veto (...), por 

inconstitucionalidade e contrariedade 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/douglas-gavras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/aposta-em-desoneracao-para-aumentar-receitas-e-questionada-por-analistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/aposta-em-desoneracao-para-aumentar-receitas-e-questionada-por-analistas.shtml
http://www.folha.com.br/
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ao interesse público, ao desrespeitar a 

vedação de diferenciação ou substituição 

de base de cálculo (...) e as normas 

orçamentárias previstas nos artigos 14 e 

126 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para o ano de 

2021, respectivamente", diz o texto da 

Receita. 

 

O tributarista Breno Vasconcelos, sócio 

do escritório Mannrich e Vasconcelos e 

pesquisador do Insper, lembra que em 

dezembro de 2020, o Congresso votou 

pela prorrogação da desoneração até 

dezembro do ano seguinte. Bolsonaro 

vetou a medida e o veto foi derrubado. 

"Na sequência, ele ajuizou uma ADI 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade) 

usando os mesmos argumentos que, 

agora, a Receita e a Procuradoria-Geral 

da Fazenda usaram para sugerir o veto 

integral dessa nova prorrogação do 

benefício", diz o tributarista. 

 

Na ocasião, o presidente chegou a 

argumentar que não foi prevista uma 

medida compensatória para a renúncia 

fiscal e que a possibilidade de substituir 

a base da folha havia sido excluída na 

reforma da Previdência de 2019, 

mesmos pontos mencionados no parecer 

da Receita agora. 

 

"A proximidade da eleição parece ter 

modificado a percepção sobre a questão 

fiscal", diz Vasconcelos. 

Já a PGFN impôs sigilo ao seu parecer. 

Mas um despacho posterior assinado 

pelo Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional, Ricardo Soriano de Alencar, 

aponta os motivos que fizeram com que 

o órgão também recomendasse o veto à 

continuidade da desoneração. 

 

Segundo o documento, o veto poderia 

ser revisto, caso houvesse uma 

estimativa do impacto orçamentário 

tanto no ano em que ela entrasse em 

vigor quanto nos dois anos seguintes, 

além de medidas de compensação 

anulando os efeitos da redução de 

receita com a desoneração. 

 

Em 31 de dezembro, o secretário 

executivo do Ministério da Economia e 

que atuava como ministro da Economia 

substituto, Marcelo Pacheco dos 

Guaranys, também enviou um ofício e 

um despacho ao Ministro-chefe da 

Secretaria Geral da Presidência 

sugerindo o veto integral ao projeto de 

lei, por inconstitucionalidade 

e contrariedade ao interesse público. Os 

dois documentos têm como base as 

análises da Procuradoria-Geral da 

Fazenda e da Secretaria Especial da 

Receita. 

 

A desoneração era uma demanda de 

empresários dos setores beneficiados, e 

o Congresso havia decidido prorrogar a 

medida até o fim de 2023, prazo que foi 

confirmado pelo presidente. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcos-mendes/2021/08/a-imortal-desoneracao-da-folha.shtml
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Fazem parte dos setores beneficiados o 

de calçados, call centers, comunicação, 

confecção e vestuário, construção, 

couro, fabricação de veículos e 

carrocerias, tecnologia da informação e 

transporte, entre outros. 

 

Em entrevista a jornalistas em janeiro, 

Bolsonaro chegou a mencionar que 

havia divergido da Economia na questão 

das desonerações, ao expor diferenças 

com a equipe de Paulo Guedes. 

"Vencemos a questão da sanção da 

desoneração da folha, que interessava 

para vocês. Vencemos. A economia tinha 

pedido veto, [vou] deixar bem claro. É o 

meu governo." 

 

Procurada, a Secretaria Geral da 

Presidência da República disse que cabia 

ao Ministério da Economia comentar o 

assunto. O Ministério, por sua vez, 

encaminhou a demanda à Receita 

Federal, que respondeu que não iria se 

manifestar. 

 

CRIME DE RESPONSABILIDADE 

NÃO É CONSENSO ENTRE 

JURISTAS 

 
A prorrogação da desoneração da 

folha divide especialistas em contas 

públicas e representantes de setores 

econômicos. Quem é favorável 

argumenta que a medida é importante 

para evitar de custos e perda de 

empregos, em um momento econômico 

delicado. Já os críticos argumentam que 

a medida é cara e tem baixa efetividade. 

Além disso, na avaliação de Eloísa 

Machado, professora de direito 

constitucional na FGV (Fundação 

Getulio Vargas), a violação do artigo 126 

da LDO pode se configurar como crime 

de responsabilidade por parte do 

presidente. 

 

"A Constituição dá à LDO especial 

importância, por ser o instrumento que 

revela as prioridades de investimento do 

Estado, a partir da contribuição de todos 

os brasileiros. É a máxima 

representação de nossas prioridades e 

de nossas escolhas coletivas, por isso, é 

permeada de controles e 

procedimentos." 

 

Ela ressalta que a violação do artigo 126 

da LDO apontada no parecer da Receita 

não é tangencial ou supérflua. "Fora das 

condições legais, a renúncia ou redução 

de receita deixam de ser legítimas e 

podem significar privilégios. Caso se 

confirme que as condições do artigo 126 

da LDO não tenham sido cumpridas, 

pode-se sustentar que há, no caso, 

hipótese de crime de responsabilidade." 

 

Já Rafael Mafei, professor da Faculdade 

de Direito da USP e autor de "Como 

Remover um Presidente", pondera que a 

recomendação de veto não é o mesmo 

que uma lei orçamentária e que a decisão 

de vetar ou não é prerrogativa do 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/vetos-a-beneficios-em-ano-eleitoral-expoem-embates-entre-planalto-e-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/manobra-do-planalto-para-desonerar-folha-sem-compensacao-poe-tcu-em-alerta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/manobra-do-planalto-para-desonerar-folha-sem-compensacao-poe-tcu-em-alerta.shtml
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presidente. "Não vejo como daí possa 

resultar crime de responsabilidade." 

 

O advogado, no entanto, diz acreditar 

que os pareceres serão úteis para quem 

quiser judicializar a questão. "Acho que 

eles atestam o descompasso político 

entre os ministérios ligados ao 

Orçamento, que parecem ter alguma 

preocupação com a qualidade das contas 

públicas, e o Executivo, que obviamente 

está menos preocupado com isso." 

 

Mafei acrescenta que o episódio deve ter 

impacto político e que deverá ser 

explorado pelos adversários do governo, 

desgastando ainda mais o presidente 

com o mercado. 

 

Segundo reportagem publicada 

pela Folha no início de janeiro, o 

governo tentava emplacar a narrativa de 

que a sanção de Bolsonaro, por ter sido 

feita ainda em 2021, significa a 

prorrogação de uma política já existente, 

dispensando nova compensação. 

 

O TCU (Tribunal de Contas da 

União) chegou a cobrar que o governo 

demonstrasse que respeitou as 

exigências da LRF. Segundo o Tribunal, 

há um processo que trata, além de outras 

questões, da prorrogação da 

desoneração da folha de pagamentos e 

servirá de subsídio para um capítulo 

específico nas contas de governo de 

2021. 

"Nele, foram realizadas diligências aos 

órgãos responsáveis, para obtenção de 

informações. Ainda não há decisão do 

Tribunal", diz o TCU. 

 

Entenda o que é regra de ouro, 
orçamento de guerra e outros 
termos econômicos 
 

 

Meta fiscal: prevista na LDO, a meta 

define o resultado que o governo deve 

alcançar no ano considerando receitas 

menos despesas Ueslei Marcelino - 

31.mar.2020/ReutersMAIS  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/governo-ignorou-

pareceres-que-apontavam-

inconstitucionalidade-ao-prorrogar-

desoneracao.shtml 
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Mercado 

Entenda o que aconteceria no 
agro brasileiro se a Rússia 
invadisse a Ucrânia 
 
Conflito teria impacto nos mercados de 
milho, trigo e fertilizantes 
 
14.fev.2022 às 22h30 
 

O Brasil tem muito a perder com um 
potencial agravamento das tensões 
geopolíticas no Leste Europeu. Dois 
participantes de peso nos mercados 
mundiais de commodities, Rússia e 
Ucrânia têm grande importância nas 
exportações de milho, de trigo e de 
fertilizantes. 

Os russos lideram as exportações 
individuais de trigo, com 35 milhões de 
toneladas por ano. Ficam atrás apenas 
do bloco da União Europeia, que soma 
37,5 milhões. 

PUBLICIDADE 
Já a Ucrânia, um país que vem 
desenvolvendo rapidamente a produção 
de grãos, é a terceira maior ex-portadora 
mundial de milho, atrás dos Estados 
Unidos e da Argentina. 

A safra de milho dos ucranianos já atinge 
42 milhões de toneladas, bem acima dos 
10 milhões de há uma década. 

Colheita de soja em Canarana (MT) 
- 04.abr.17 - Mauro Zafalon/Folhapress 
Juntos, Rússia e Ucrânia são 
responsáveis por 28% da exportação 
mundial de trigo e de 20% da de milho. 

Uma invasão da Ucrânia pela 
Rússia elevaria ainda mais os preços 
mundiais das commodities agrícolas, já 
pressionados por aumentos de custos de 
produção, seca e quebra de safra em 
várias regiões. 

A alta do milho até poderia beneficiar os 
produtores, uma vez que, se a safrinha 
ocorrer normalmente, o Brasil terá 
potencial de exportação de 35 milhões 
de toneladas. 

O aumento internacional do trigo, 
porém, sustentaria os preços internos 
em patamares elevados e traria novos 
custos aos consumidores, uma vez que o 
Brasil é um dos maiores importadores 
mundiais desse cereal. 

Os mercados internacionais já vêm 
reagindo às tensões no Leste Europeu. 
Os principais importadores, para 
garantir abastecimento interno, 
elevaram as compras, e os preços 
subiram em todos os mercados 
exportadores. 

Escalada de tensões gera temor de 
invasão russa na Ucrânia 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/mapa-mostra-posicoes-de-tropas-da-russia-na-fronteira-com-a-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/mapa-mostra-posicoes-de-tropas-da-russia-na-fronteira-com-a-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/entenda-a-crise-entre-a-russia-de-putin-a-ucrania-e-as-forcas-da-otan.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/entenda-a-crise-entre-a-russia-de-putin-a-ucrania-e-as-forcas-da-otan.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/europa/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/holodomor-a-grande-fome-que-matou-milhoes-na-ucrania-durante-o-comunismo-sovietico-de-stalin.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/brasil-e-pais-soberano-diz-bolsonaro-em-defesa-de-sua-viagem-a-russia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/brasil-e-pais-soberano-diz-bolsonaro-em-defesa-de-sua-viagem-a-russia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/02/clima-faz-brasil-perder-41-milhoes-de-toneladas-de-graos-em-dois-anos.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724032419273115-veja-fotos-do-conflito-na-ucranica
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724032419273115-veja-fotos-do-conflito-na-ucranica
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Veículos militares dos EUA estacionados 
do lado de fora da Arena G2A perto do 
Aeroporto Rzeszow-Jasionka, na 
Polônia; Após anunciar o envio  Agencja 
Wyborcza - 6.fez.2022/ReutersMAIS  
 

No Canadá, um dos importantes 
participantes do mercado externo, a 
tonelada de trigo já atinge US$ 405, US$ 
22 a mais do que em janeiro. 

O mercado brasileiro não suportaria 
novas altas internas de preços. A 
tonelada de trigo está em R$ 1.707 no 
Paraná, com evolução acumulada de 
78%, em relação a fevereiro de 2020. No 
mesmo período, a saca de milho subiu 
87%, atingindo R$ 97 na região de 
Campinas (SP). 

O grande problema para o agronegócio 
brasileiro, se realmente ocorrer a 
invasão russa em território ucraniano, 
será o aumento dos custos de produção, 
vindo principalmente dos fertilizantes. 

Estes voltaram para os patamares altos 
de uma década atrás, devido a tensões na 
Belarus e à interrupção ou à redução de 
produção em alguns países. 

O Brasil importou 41,6 milhões de 
toneladas de fertilizantes no ano 
passado, e 22,4% desse volume veio da 
Rússia. Em valores, as compras totais 
nacionais somaram US$ 15,2 bilhões, 
com gastos de US$ 3,53 bilhões no 
mercado russo. 

O Brasil é bastante dependente também 
das importações de potássio da Belarus, 
outro país que está sob sanções das 
grandes potências. 

A China, segunda maior fornecedora de 
fertilizantes para o Brasil, participou 

com 15,2% na oferta desses insumos no 
ano passado. 

O fornecimento russo de fertilizantes 
poderia não ser interrompido, mas 
sanções impostas pelos Estados Unidos 
e pela União Europeia encareceriam e 
dificultariam o fornecimento 
internacional. 

O comércio do Brasil com a Ucrânia tem 
pouca importância para o agronegócio 
brasileiro, ao contrário do da Rússia. As 
exportações brasileiras de soja para os 
russos somaram US$ 473 milhões o ano 
passado; e as de carnes, US$ 321 
milhões. Café e açúcar também estão no 
topo da lista das importações russas no 
país. 

O conflito entre Rússia e Ucrânia tem 
efeitos sobre as commodities 
energéticas, metálicas e agrícolas, o que 
aumentaria ainda mais a pressão 
inflacionária no mundo, atualmente nos 
maiores patamares em dez anos. 

A insegurança comercial afetaria ainda 
mais a recuperação da economia 
mundial, patinando desde o início 
da pandemia. 

Fazenda de trigo no Nordeste do Brasil 
- 04.set.21 - Gil Correia/Folhapress 
 
A China seria uma das beneficiadas com 
esse aumento de tensão. Líder mundial 
nas exportações de alguns tipos de 
adubo e de trigo, os russos teriam o 
mercado chinês para desovar parte 
desses produtos, e com preços mais 
competitivos para os chineses. 

Conforme o Usda (Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos), a 
produção anual de trigo da Rússia é de 
75,5 milhões, com exportações de 35 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/mercado-eleva-projecao-para-selic-a-1225-este-ano-e-ve-inflacao-mais-alta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-carne-volta-a-subir-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/putin-chama-de-especulacao-provocativa-alerta-dos-eua-de-invasao-da-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/petrobras-monitora-tensao-na-ucrania-diz-presidente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/petrobras-monitora-tensao-na-ucrania-diz-presidente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/02/media-de-mortes-por-covid-completa-uma-semana-acima-de-800-no-brasil.shtml
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milhões. A Ucrânia produz 33 milhões e 
ex-porta 24 milhões. 

Já no milho, a importância da Ucrânia 
no mercado internacional é bem maior 
do que a da Rússia. Os ucranianos 
produzem 42 milhões de toneladas e 
exportam 33,5 milhões. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaiv

em/2022/02/entenda-o-que-aconteceria-no-

agro-brasileiro-se-a-russia-invadisse-a-

ucrania.shtml 
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Criminalistas elogiam 
critérios mais rígidos para 
prisão temporária 
 
14 de fevereiro de 2022, 20h00 

No último sábado (12/2), o Plenário do 
Supremo Tribunal 
Federal estipulou critérios mais 
rígidos para a decretação da prisão 
temporária. Segundo os parâmetros 
fixados pelos ministros, a prisão 
temporária exige imprescindibilidade 
para investigações policiais; fundadas 
razões de autoria ou participação; 
justificativa em fatos novos ou 
contemporâneos; e adequação à 
gravidade concreta do crime. 

Reprodução 

Raíssa Isac, criminalista sócia do 
escritório Bernardo Fenelon Advocacia, 
explica que, com o novo entendimento 
da corte, "para que a prisão temporária 
seja decretada, a autoridade policial e o 
Ministério Público terão que comprovar, 
de maneira efetiva, a existência de 
indícios concretos da participação do 
investigado na prática delitiva". 

Segundo ela, um dos principais impactos 
trazidos pela decisão é a vedação da 
"prisão para averiguação", na qual o 
investigado é detido enquanto se 

esclarece a respeito da sua relação ou 
não com o crime. Além disso, a prisão 
temporária não poderá mais ser usada 
"como uma forma de coerção ao 
investigado para prestar 
esclarecimentos na fase inquisitorial". 

O criminalista André 
Damiani, especializado em Direito 
Penal Econômico e sócio fundador do 
Damiani Sociedade de Advogados, 
também elogia o fim das "nefastas" 
prisões para averiguação. "Não há como 
entender como devido processo legal 
aquele que prende o cidadão para 
simples averiguação. Toda e qualquer 
prisão, seja ela temporária ou 
preventiva, somente deve ser imposta no 
curso do processo ou da investigação e 
devidamente fundamentada em 
elementos concretos que a justifiquem", 
assinala. 

Damiani explica que a prisão temporária 
é uma espécie de prisão cautelar, e por 
isso os princípios desta se aplicam 
àquela. "Sem fundados indícios de 
autoria e materialidade, sem fatos 
contemporâneos, sem qualquer juízo de 
adequação à gravidade concreta do 
crime, qualquer restrição à liberdade de 
locomoção é ilegal", complementa. 

"Prender para depois averiguar sempre 
foi uma excrescência jurídica, não tendo 
essa modalidade de prisão sido admitida 
nem pelo regime militar no Brasil, pois 
representa um perigo para o cidadão e 
não se compatibiliza com o Estado de 
Direito", opina o advogado 
criminalista Willer Tomaz. 

Para ele, "a prisão temporária deveria 
ser suprimida da lei", mas a decisão do 
STF minimiza o problema, já que 
incorpora na jurisprudência teses 
debatidas há muito tempo nos tribunais 
brasileiros, "harmonizando a 
interpretação das regras da prisão com 
os direitos fundamentais estabelecidos 
na Constituição". 

Tomaz também destaca a consagração 
da necessidade de contemporaneidade 
do fato para a decretação da medida: 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-13/stf-estabelece-novos-criterios-decretacao-prisao-temporaria
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"A prisão temporária não poderá mais 
ser decretada se o crime foi praticado há 
muito tempo, o que implementaria um 
bom filtro contra o uso abusivo do 
instituto". 

Leonardo Magalhães 
Avelar,  criminalista e sócio do Avelar 
Advogados, também enxerga a prisão 
temporária como uma "aberração 
jurídica que deveria ser extirpada do 
ordenamento jurídico nacional", 
historicamente usada como "maneira 
transversa de coerção pessoal para 
obtenção de provas". 

Segundo ele, os próprios critérios 
estabelecidos no julgamento do STF 
demonstram que não há razão para a 
prisão temporária existir. "Afinal, ou os 
critérios estão preenchidos e justificam a 
prisão preventiva, ou não estão 
presentes e deslegitimam qualquer 
prisão cautelar", acrescenta. 

Na análise do criminalista Thiago 
Turbay, sócio do escritório Boaventura 
Turbay Advogados, "o STF parece 
querer ajustar os trilhos, calibrando a 
prática jurisdicional ao sistema de 
garantias constitucionais que 
adotamos". Para ele, "reforçar 
exigências a serem necessariamente 
observadas para decretação de prisão 
temporária racionaliza o sistema de 
Justiça criminal". 

Já a criminalista Cecilia Mello, do 
Cecilia Mello Advogados, considera que 
os pressupostos firmados pelo Supremo 
são, de certa forma, óbvios, diante da 
jurisprudência e da Lei 7.960/1989, que 
traz as regras para a prisão temporária. 

Ela aponta que os requisitos fixados já 
estão contidos em dispositivos da 
norma: a imprescindibilidade para as 
investigações está no inciso I do artigo 
1º; a necessidade de fundadas razões de 
autoria ou participação está no inciso III 
do mesmo artigo; e a gravidade concreta 
nos delitos descritos está no mesmo 
inciso. Já a contemporaneidade é "de 
amplo conhecimento". 

Segundo ela, a principal questão do 
julgamento foi deixar expressa a 
necessidade de fundamentação 
concreta, já que isso raramente 
era observado. "Em suma, prisão 
temporária não é mecanismo 
discricionário e arbitrário de 
investigação", finaliza. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

14/criminalistas-elogiam-criterios-

rigidos-prisao-temporaria 
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Incentivos para bens de 
informática de fora da ZFM 
são legítimos, decide STF 
 
14 de fevereiro de 2022, 16h47 

Por José Higídio 

À época da promulgação da Constituição 
de 1988, os bens de informática não se 
submetiam a um regime de incentivo 
fiscal regional, mas sim setorial, 
conforme a Lei 7.232/1984. 

Ministro Dias Toffoli proferiu voto 
vencedorG.Dettmar/Ag.CNJ 

Com esse entendimento, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal manteve a 
validade de incentivos fiscais concedidos 
a bens de informática produzidos fora da 
Zona Franca de Manaus. O julgamento 
virtual foi encerrado na última sexta-
feira (11/2). 

À época da criação da Constituição 
Federal, os estímulos da Zona Franca 
eram previstos pelo Decreto-lei 
288/1967. Na ação direta de 
constitucionalidade, o governo do 
Amazonas alegava que esses 
estímulos vinham sendo esvaziados 
desde 1991, já que incentivos regionais 
estariam sendo transformados em 
setoriais. 

Prevaleceu a divergência inaugurada 
pelo ministro Dias Toffoli. Segundo ele, 
as disposições do decreto-lei não seriam 
aplicáveis aos bens de informática, pois 
estes estariam sujeitos apenas à Lei de 
Informática vigente à época. Dessa 
forma, os incentivos questionados não 
seriam reduzidos benefícios previstos no 
decreto-lei. 

Toffoli explicou que haveria 
"incompatibilidade da convivência" 
entre as duas normas para regular os 
bens de informática. "Não sendo eles 
compatíveis, o mais novo e especial deve 
prevalecer", explicou. Seu voto foi 
acompanhado pelos ministros 
Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, 
Cármen Lúcia, Luiz Fux, Nunes 
Marques e Ricardo Lewandowski. 

Ficou vencido o entendimento do 
relator, ministro Marco Aurélio, já 
aposentado. Ele havia concordado com o 
governo do Amazonas e constatado 
esvaziamento da importância das 
vantagens ligadas à Zona Franca. Rosa 
Weber, Luiz Edson Fachin e Luís 
Roberto Barroso o acompanharam. 

Clique aqui para ler o voto de 
Toffoli 
Clique aqui para ler o voto de 
Alexandre 
Clique aqui para ler o voto de 
Marco Aurélio 
ADI 2.399 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

14/incentivos-bens-informatica-fora-

zfm-sao-legitimos 
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Após sistema ficar fora do ar, 
TJ-RJ suspende prazos 
processuais 
 
15 de fevereiro de 2022, 8h12 

Após indisponibilidade no site, o 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJ-RJ) decidiu suspender os prazos dos 
processos eletrônicos nesta segunda-
feira (14/2). 

Site do TJ-RJ ficou fora do ar nesta 
segunda-feira 
Divulgação 

O portal de serviços do site ficou fora do 
ar, o que afetou o peticionamento inicial 
e intercorrente, tanto no primeiro 
quanto no segundo graus. 

O presidente do TJ-RJ, desembargador 
Henrique Carlos de Andrade Figueira, 
decidiu prorrogar os prazos dos 
processos eletrônicos com início ou 
vencimento no dia 14 de fevereiro de 
2022, para o primeiro dia útil seguinte a 
normalização do serviço.  

O Ato Executivo Nº 21/2022 foi 
publicado na edição desta terça-feira 
(15/2) no Diário da Justiça Eletrônico.  

ATO EXECUTIVO Nº 21/ 2022   

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, Desembargador 

Henrique Carlos de Andrade 
Figueira, no uso de suas atribuições 
legais,   

CONSIDERANDO a 
indisponibilidade causada no 
Portal de Serviços no sítio deste 
Egrégio Tribunal de Justiça no dia 
14 de fevereiro do ano corrente para 
peticionamentos inicial e 
intercorrente nos 1º e 2º graus de 
jurisdição;   

CONSIDERANDO o disposto no § 
2º do artigo 10 da Lei Federal n. 
11.419, de 19 de dezembro de 2006, 
que trata sobre a informatização do 
processo judicial;   

CONSIDERANDO o disposto no § 
1º do artigo 224 do Código de 
Processo Civil;   

CONSIDERANDO o disposto no § 
5º do artigo 2º do Ato Normativo 
Conjunto n. 12/ 2013, com a 
redação que lhe foi dada pelo Ato 
Normativo Conjunto n. 37/ 2020;   

CONSIDERANDO, ainda, que a 
referida indisponibilidade ocorreu 
por mais de 60 (sessenta) 
minutos;   

RESOLVE:   

Art. 1º. Prorrogar os prazos 
processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 
jurisdição, com início ou 
vencimento no dia 14 de fevereiro 
do ano corrente de 2022, para o 
primeiro dia útil seguinte à 
normalização do serviço.   

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na 
data da sua publicação.   

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 
2022.   

Desembargador HENRIQUE 
CARLOS DE ANDRADE 
FIGUEIRA   
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Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

15/sistema-ficar-fora-ar-tj-rj-suspende-

prazos-processuais 
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Acórdão do TJ/SP reverte 
sentença por ausência de 
prova pericial demonstrando 
violação a dispositivo do 
Ibama 
 
João Daniel Rassi e Beatriz Trevisan 
 
É de extrema importância que um 
trabalho de adequação às normas 
administrativas seja realizado e 
mantido constantemente atualizado, 
especialmente no que toca a normas e 
regulamentos regionais. 
 
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 

 
(Imagem: Arte Migalhas) 

Em acórdão proferido no dia 10 de 

janeiro, a 2ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo decidiu por 

absolver pescador que teria se utilizado 

de instrumentos proibidos, conduta 

prevista como crime no art. 34, 

parágrafo único, II, da lei 9.605/98 

(Apelação Criminal 1500150-

16.2020.8.26.0515). 

 

Embora se trate de processo em face de 

um indivíduo, o precedente apontado 

na decisão traz à tona discussão de 

extrema importância que, segundo 

nosso entendimento, repercute 

também para empresas - que podem ser 

processadas por crime ambiental - e 

empresários. Isso porque o fundamento 

da decisão foi a ausência de 

comprovação de violação de norma 

complementadora de norma penal em 

branco, assim chamados os tipos penais 

que têm sua conduta complementada 

por outra norma, geralmente de 

natureza administrativa, como é o caso 

de boa parte dos crimes ambientais. 

 

Neste sentido, o acórdão do TJSP aqui 

discutido se fundamentou na ausência 

de materialidade da conduta, visto que 

não houve comprovação, por meio de 

perícia, de que o instrumento utilizado 

pelo pescador era proibido pela 

normativa do Ibama que regula esse 

tema, especificando quais são os 

"instrumentos proibidos", tais como 

uma determinada rede, arpão etc. 

 

Entendimento semelhante se aplicaria, 

entre tantos outros exemplos, ao crime 

previsto pelo art. 54 da Lei de Crimes 

Ambientais, que tipifica a conduta de 

causar poluição "em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos 

à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição 

significativa da flora". A imputação 

desse crime, muito comumente dirigida 

a empresas, depende necessariamente 

da indicação do dispositivo que define o 

limite de poluição permitido, e qual o 

parâmetro que ensejaria a afetação da 

saúde humana, a flora e a fauna. Outro 

exemplo é o art. 60 do mesmo diploma, 

que não estabelece em quais casos é 

ilegal construir, reformar, ampliar, 

instalar ou fazer funcionar obras ou 

serviços potencialmente poluidores, 

indicando apenas que estará 

https://www.migalhas.com.br/autor/joao-rassi
https://www.migalhas.com.br/autor/beatriz-trevisan
https://www.migalhas.com.br/
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caracterizado o crime se a conduta 

ocorrer "contrariando as normas legais 

e regulamentares pertinentes".  

 

A preponderância de normas penais em 

branco dentro da Lei de Crimes 

Ambientais ocasiona dois problemas 

principais, relacionados à insegurança 

jurídica, para as empresas que buscam 

atuar em território nacional.  

 

Por um lado, nem sempre a 

jurisprudência pátria é tão rígida em 

relação à constatação da materialidade 

dos crimes ambientais quanto foi o 

julgado do TJ/SP em referência. Não é 

incomum que se depare com denúncias 

e até sentenças em que não há 

comprovação ou mesmo indicação ao 

dispositivo legal ou regulamentar 

infringido, cabendo à defesa fazer um 

juízo de abstração para que possa 

rebater as alegações contra ela 

formuladas.  

 

De outro, como a lei penal não 

especifica qual seria a complementação 

adequada para cada tipo penal, o 

trabalho de prevenção é também 

dificultado. A legislação ambiental 

brasileira é extremamente extensa, 

complexa e confusa, havendo leis 

nacionais, estaduais e municipais que 

se complementam, sobrepõem e até 

contrariam. Isso gera problemas 

especialmente para aquelas empresas 

que se estendem por mais de uma 

cidade ou estado e acabam tendo 

conhecimento de determinados 

dispositivos apenas quando acionadas 

pelo Poder Judiciário, seja na seara 

administrativa, cível ou criminal.  

Assim, é de extrema importância que 

um trabalho de adequação às normas 

administrativas seja realizado e 

mantido constantemente atualizado, 

especialmente no que toca a normas e 

regulamentos regionais. Para 

remediação, enquanto não há respaldo 

defensivo legal ou jurisprudencial, resta 

torcer para que a jurisprudência siga a 

orientação do acórdão do TJSP 

inclusive em casos que envolverem 

pessoa jurídica, para que a norma penal 

em branco não perpetue como um 

instrumento de autoritarismo e poder.  
 
Atualizado em: 14/2/2022 07:46 

 
João Daniel Rassi 

Sócio da SiqueiraCastro. 

 

 
Beatriz Trevisan 

Sócia da SiqueiraCastro. 
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Seguradora não indenizará 
por colisão decorrente de 
briga pessoal 
 
O colegiado manteve a sentença por 
entender que "a agressão sofrida pelo 
condutor do veículo não é fruto de 
causa injustificada e de conduta de 
pessoa desconhecida". 
 
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 

 

Colisão de veículo em decorrência de 

briga entre vizinhos isenta seguradora 

de indenizar. Assim entendeu a 36ª 

câmara de Direito Privado do TJ/SP ao 

manter decisão que negou cobertura de 

seguro solicitada. A empresa se recusou 

a pagar a indenização securitária, pois o 

contrato estipula a exclusão de 

cobertura quando o fato decorrer fora 

do contexto de trânsito, por questões 

pessoais do condutor.  

 

Seguradora não indenizará acidente de 

carro que ocorreu por briga entre 

vizinhos. (Imagem: Freepik) 

 

Consta nos autos que o veículo 

segurado se envolveu em acidente de 

trânsito e que foi solicitada a cobertura 

do seguro e o respectivo pagamento da 

indenização. A seguradora, narrou que 

o acidente decorreu de uma briga que o 

motorista se envolveu com seu vizinho, 

motivo pelo qual a empresa negou 

cobertura, uma vez que o evento se trata 

de risco excluído. 

 

Em primeira instância, o juízo o juízo 

concluiu como correta a postura de não 

cobertura pela seguradora por entender 

que os "danos ocasionados ao veículo 

decorreram de briga com pessoa 

conhecida, fora do contexto de 

trânsito, por questões pessoais do 

condutor do veículo, sendo, portanto, 

válida a expressa cláusula de exclusão 

de cobertura para essa 

hipótese". Inconformado, o condutor 

interpôs recurso. 

 

Contexto de briga 

 

Ao analisar o caso, a desembargadora 

relatora Lídia Conceição manteve a 

sentença por entender que "a agressão 

sofrida pelo condutor do veículo não é 

fruto de causa injustificada e de 

conduta de pessoa desconhecida, mas, 

sim, resultante de desentendimento 

com seu(s) vizinho, animosidade 

externada em um contexto de 

briga. Daí, comprovado que os danos 

do veículo advieram desse fato, de 

rigor a exclusão da cobertura 

securitária nos termos ajustados pelas 

partes". 

 

Ademais, a desembargadora destacou 

que o contrato firmado entre as 

partes estipula a exclusão de cobertura 

quando o fato decorrer fora do contexto 

de trânsito, por questões pessoais do 

condutor.  

 

https://www.migalhas.com.br/
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"Cumpre destacar que a cláusula 

impugnada e que deu ensejo a negativa 

de indenização securitária foi redigida 

de forma clara e em destaque, sendo 

relevante destacar que o contrato foi 

juntado aos autos pelos próprios 

apelantes, evidenciando que tinham 

acesso a seu conteúdo." 

 

Por fim, o colegiado negou provimento 

ao recurso e manteve a sentença. 

 

A advogada Karina Parra Braga, do 

escritório J. Armando Batista e 

Benes Advogados, atuou na causa 

pela seguradora. 

 

Processo: 1001199-

13.2018.8.26.0001 

 

Leia o acórdão. 
 

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

/359719/seguradora-nao-indenizara-

por-colisao-decorrente-de-briga-
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Usar nome de concorrente no 
Google Ads tem consequência 
Civil e Penal 
 
Especialista em Direito Digital, 
advogado Renato Opice Blum explica 
irregularidades e sanções. 
 
terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 

 

O novo "lugar ao sol" das varejistas é o 

topo na lista de buscas do Google. Com 

a debandada para o meio virtual, que se 

intensificou com a pandemia, o espaço 

privilegiado no maior buscador é passo 

largo para o sucesso. 

 

O anúncio no topo nas buscas do Google 

pode ser patrocinado por meio da 

plataforma "Google Ads", e a indexação 

funciona por meio da utilização de 

palavras-chave.  Mas a sistemática tem 

sido abordada em ações na Justiça. 

 

As gigantes do comércio eletrônico 

Magalu e Via Varejo (Casas Bahia e 

Ponto Frio) se acusam mutuamente 

de concorrência desleal. Segundo 

alegam, as empresas usam os nomes da 

concorrente como palavra-chave em 

seus anúncios pagos. Quer dizer, busca-

se uma e encontra-se outra. 

 

Quem explica melhor é o especialista 

em Direito Digital, o advogado Renato 

Opice Blum (Opice Blum, Bruno e 

Vainzof Advogados Associados). 

A prática de "roubar" clientes por meio 

da palavra-chave não é inédita, e várias 

empresas já conseguiram bani-la por 

vias judiciais: 

 

TJ/PR - Imobiliária é condenada 

por usar nome de concorrente no 

Google Ads 

TJ/SP - Links patrocinados com 

nome de concorrente em 

palavras-chave configura 

concorrência desleal 

RJ - Spa não poderá usar palavra-

chave da concorrente em 

mecanismo de busca 

GO - Empresa é proibida de usar 

nome de concorrente em anúncio 

no Google 

Ads: Google não pode permitir 

uso de marca registrada por 

concorrentes 

 

Agora, duas das maiores varejistas 

brigam na Justiça para garantir seu 

espaço. 

 

Consequências jurídicas 

 

O advogado Renato Opice Blum, 

especialista em Direito Digital e 

Concorrência, destaca que a prática 

pode resultar em consequências cíveis e 

penais. 

 

Com relação ao Código Civil, observa-se 

o princípio da boa-fé, transparência. 

Neste caso, o advogado aponta para uso 

indevido de marca, havendo a 

possibilidade de compensação por 

perdas e danos e até por lucros 

cessantes, previstos no art. 210 da lei 

9.279/96: 

 

Art. 210. Os lucros cessantes serão 

determinados pelo critério mais 

favorável ao prejudicado, dentre os 

seguintes: 
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I - os benefícios que o prejudicado teria 

auferido se a violação não tivesse 

ocorrido; ou 

II - os benefícios que foram auferidos 

pelo autor da violação do direito; ou 

III - a remuneração que o autor da 

violação teria pago ao titular do direito 

violado pela concessão de uma licença 

que lhe permitisse legalmente explorar 

o bem. 

 

Além da área Cível, a prática pode 

também ter consequências penais, 

configurando os crimes de concorrência 

desleal e uso indevido de marca. 

 

A lei 9.279/96 fala sobre propriedade 

industrial e concorrência leal, em seu 

art. 195, que dispõe sobre desvio de 

clientela mediante uso fraudulento ou 

desvio de clientela a partir de 

concorrência desleal. 

 

O art. 189 prevê que comete crime 

contra registro de marca quem: 

I - reproduz, sem autorização do titular, 

no todo ou em parte, marca registrada, 

ou imita-a de modo que possa induzir 

confusão; 

 

Já o art. 195 dispõe que comete crime 

de concorrência desleal quem: 

III - emprega meio fraudulento, para 

desviar, em proveito próprio ou alheio, 

clientela de outrem; 

 

Opice Blum explica que, nestes casos, 

seriam apresentadas ações penais 

privadas, que dependem da queixa-

crime e da produção de provas, 

evidentemente, mas que "podem ser 

cartas na manga". 

 

Em razão do princípio da 

individualização da pena, quem 

responde por isto são aqueles que 

participaram da contratação, do projeto 

ou planejamento, que consentiram com 

a conduta. 

 

Renato Opice Blum destaca que, quanto 

mais rápido a plataforma suspender a 

irregularidade, menores serão os 

prejuízos - ou até ínfimos. "Mas, se 

houver prejuízo, é preciso demonstrá-

lo." 

 

Neste caso pode ser necessária perícia 

para estimativa. O advogado destaca 

que embora nem sempre seja possível 

compensar as perdas em plenitude, 

existem esses mecanismos legais e "dá 

trabalho, mas acho que tem que ser 

feito". 

Por fim, existe ainda a questão 

consumerista, já que o próprio cliente 

pode estar sendo enganado por esta 

forma de atratividade. 

 

Responsabilidade do Google 

 

O advogado destaca que o Google, 

nestes casos, se coloca como uma 

ferramenta tecnológica, que "não sabe 

quem é quem", apenas colocando o 

sistema no ar e fazendo funcionar. 

Nestes casos, sua responsabilidade não 

seria direta. 

 

Mas, quando alguma irregularidade é 

comunicada à plataforma, então cabe 

ao Google agir para que o problema 

cesse. "Aí se inicia a responsabilidade 

da plataforma." 
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Para o especialista, o ideal seria o 

Google ter um link direto de consulta no 

INPI, com acesso a nomes e marcas, o 

que evitaria situações como essa. 
 

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

/359720/usar-nome-de-concorrente-

no-google-ads-tem-consequencia-civil-

e-penal 

 

Retorne ao índice 
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STF: Maioria vota para negar 
recurso contra Petrobras em 
ação trabalhista de R$ 47 bi 

Mais de 7 mil ações discutem o tema no 

Judiciário. Rosa Weber é a única 

ministra da 1ª Turma que falta votar 

• FLÁVIA MAIA 

14/02/2022 16:55Atualizado em 

14/02/2022 às 17:01 

 
comentários 

O edifício sede da Petrobras / Crédito: 
Fernando Frazão/Agência Brasil 
 

Com o voto da ministra Cármen Lúcia, 
nesta segunda-feira (14/2), formou-se 
maioria entre os ministros da 1ª Turma 
do Supremo Tribunal Federal (STF) na 
maior ação trabalhista da companhia. O 
impacto nos cofres da empresa, em caso 
de derrota, é estimado em R$ 47 bilhões. 

A ministra acompanhou Alexandre de 
Moraes e entendeu que o acordo 
não suprimiu ou reduziu direitos 
trabalhistas. Toffoli já havia 
acompanhado Moraes na sexta-
feira (11/2). Com isso, a empresa tem 3 
votos a seu favor e a maioria está 

formada, uma vez que só falta o voto da 
ministra Rosa Weber, já que Luís 
Roberto Barroso se declarou 
suspeito. 

A discussão da ação é sobre o cálculo de 
remuneração acertado em um acordo 
coletivo de 2007, chamado de 
Remuneração Mínima por Nível e 
Regime (RMNR), e que vinha sendo 
aplicado pela empresa. 

Trata-se da maior ação trabalhista 
contra a Petrobras em curso. Há no 
Judiciário mais de 7.000 ações 
individuais envolvendo a Petrobras 
sobre este tema, além de 47 ações 
coletivas. 

Em 2018, a empresa pública havia 
perdido essa mesma ação por 13 votos a 
12, no pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), que considerou o 
cálculo da Petrobras irregular. 

Caso não haja interrupção, a discussão 
deve se encerrar com esse julgamento, 
pois só irá para plenário se o relator ou a 
maioria quiser levá-lo, o que não ocorreu 
até agora. No entanto, vale lembrar que 
ainda falta o voto da ministra Rosa 
Weber e, como o julgamento está em 
plenário virtual até a próxima sexta-feira 
(18/2), pode haver pedido de vista ou 
destaque. 

Os ministros julgam o caso no RE 
1.251.927. 

Entenda 

Em 2007, a Petrobras firmou acordo 
coletivo de trabalho com uma política 
salarial chamada de Remuneração 
Mínima por Nível e Regime (RMNR). 
Esse sistema fixou que os funcionários 
em funções administrativas e sem 
exposição a riscos ocupacionais 
passassem a receber um complemento 
sobre o salário básico. 

Foi estabelecido que a RMNR leva em 
consideração o regime de trabalho do 
empregado e a região do país onde 
trabalha, sendo que funcionários do 
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mesmo nível e da mesma localidade que 
recebiam menos do que os outros 
trabalhadores passaram a ganhar uma 
diferença. 

• trabalhadores expostos a riscos, 

como os que trabalham em 

refinarias e plataformas de 

petróleo. Com isso, quem já 

recebia vantagem pessoal ou 

adicional de periculosidade teve 

ganho de 2% a 4% e quem não 

recebia nenhuma dessas rubricas 

teve incremento de 32% a 34%. 

Após o acordo coletivo, começaram na 
Justiça as ações individuais 
questionando o modelo de remuneração 
da empresa, afirmando que a medida 
desrespeita o quanto foi negociado e 
criou uma distorção no sistema. Os 
trabalhadores defendem que deveriam 
ser excluídos do cálculo de complemento 
da RMNR os adicionais decorrentes dos 
regimes e condições especiais de 
trabalho, o que, segundo a estatal, 
poderia representar uma majoração no 
complemento no mesmo valor dos 
adicionais retirados. 

FLÁVIA MAIA – Repórter em Brasília. 
Cobre Judiciário, em especial o Supremo 
Tribunal Federal (STF). Foi repórter do 
jornal Correio Braziliense e assessora de 
comunicação da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Faz graduação em 
Direito no IDP. 
Email: flavia.maia@jota.info 
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Os impactos da nova 
Resolução CVM nº 59 

Companhias listadas deverão divulgar 

informações de indicadores ESG no 

formulário de referência 
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comentários 

Crédito: Unsplash/Noah Buscher 

Todos os anos o CEO da BlackRock (a 
maior gestora de ativos do mundo), 
Larry Fink, escreve uma carta 
direcionada aos CEOs das companhias 
nas quais os seus clientes têm 

investimentos. Na mensagem de 2022, 
duas reflexões correlatas se destacam[1]. 
Evidentemente, como um agente 
econômico autointeressado, temos 
sempre de dar o devido desconto, pois 
não se trata de uma opinião acadêmica 
isenta, mas de um importante formador 
de opinião no mercado. 

A primeira mensagem está relacionada à 
mudança para um novo capitalismo 
sustentável. Fink utiliza a metáfora de 
que há um movimento de placas 
tectônicas impossível de ser contido 
relacionado a iniciativas ambientais, 
sociais e de governança corporativa 
(ESG, na sigla em inglês). Ele advoga 
que o mercado sustentável é a 
oportunidade do futuro para novos 
investimentos rentáveis a longo prazo, 
sendo que hoje há US$ 4 trilhões em 
investimentos sustentáveis. Ademais, há 
uma conscientização crescente de que 
devemos buscar a geração de riqueza, 
sustentável a longo prazo, e não o lucro 
imediato sem pensar nas consequências 
de decisões empresariais – até mesmo o 
governo da China vem tomando 
medidas importantes relacionados a 
esse tema. 

Há os mais entusiasmados que 
enxergam nisso uma contraposição a 
Friedman, mas pode ser simplesmente a 
real internalização dos custos de 
atividades empresariais pelas empresas 
e, portanto, um ajuste em prol da 
eficiência dos mercados. Afinal, a 
degradação ambiental era uma 
externalidade negativa da atividade 
empresarial não integralmente custeada 
pelos acionistas e consumidores de tais 
produtos; o respeito aos acionistas 
minoritários não deixa de ser uma forma 
de incentivar o ingresso de novos 
investidores no mercado de ações; e, 
finalmente, a atuação social pode ser 
vista como uma amplificação das 
virtudes colaborativas e comunitárias 
que sempre estiveram presentes no 
capitalismo anglo-saxão, muito distante 
de nosso “capitalismo de laços”. 

A segunda mensagem se trata do 
impressionante dado de que atualmente 
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os ativos financeiros globais superam a 
marca de US$ 400 trilhões. Isto significa 
que nunca houve tanto capital 
disponível e, portanto, tanta facilidade 
de novas empresas terem acesso a tais 
recursos, o que certamente 
impulsionará e revolucionará o 
mercado. As startups, devido à sua 
velocidade de adaptação, interesse em 
inovação e consciência das 
oportunidades no mercado sustentável, 
poderão rapidamente passar a dominar 
as grandes empresas tradicionais, caso 
elas não consigam se adequar, mais 
rapidamente, à nova realidade global. 
Além disso, mais do que nunca, a 
geração Z, que começa a adentrar o 
mercado como mão de obra de 
qualidade e potenciais investidores, 
buscam oportunidades em empresas 
comprometidas com propósitos e 
mesmo com o que está por trás da ideia 
de ESG. 

Na tentativa de acompanhar o boom do 
ESG no Brasil, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) tem se posicionado 
para atualizar as suas regras com uma 
agenda de reformas bastante pertinente 
e alinhada com as práticas 
internacionais, como aquelas 
recentemente publicadas pela norte-
americana Securities Exchange 
Comission (SEC). Entre as medidas já 
tomadas, em 22 de dezembro de 2021 foi 
promulgada a Resolução CVM nº 59, 
que promove alterações às Instruções 
CVM nº 480 e 481 e passará a ter efeitos 
a partir de 2023. 

Tal resolução reflete a preocupação da 
CVM com a pauta ESG ao dispor que as 
companhias listadas deverão, em 
formato “pratique ou explique”, divulgar 
informações de indicadores de ESG no 
formulário de referência. As principais 
novas divulgações seriam: 

1. elaboração ou não de matriz 
de materialidade para a 
gestão do negócio e uso ou 
não de 
indicadores/métricas ESG 
para avaliação de 

desempenho financeiro do 
emissor; 

2. adoção de recomendações 
da Força-Tarefa para 
Divulgações Financeiras 
Relacionadas às Mudanças 
Climáticas (TCFD) ou as 
recomendações de 
divulgações financeiras de 
outras entidades 
reconhecidas e que sejam 
relacionadas a questões 
climáticas; 

3. utilização ou não de 
metodologia e padrão para 
reporte de informações ESG 
com o desmembramento de 
fatores de risco 
“socioambientais” em itens 
apartados para questões 
sociais, ambientais e 
climáticas; 

4. elaboração de inventários 
de emissões de gases do 
efeito estufa; 

5. oportunidades de negócios 
relacionadas a questões 
ESG; 

6. alinhamento da empresa 
aos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas e, em caso 
positivo, quais os ODSs 
relevantes para os negócios 
do emissor; 

7. realização de auditorias 
para avaliar oportunidades 
e melhorias em relação à 
eficiência dos indicadores 
ESG no desenvolvimento 
financeiro do emissor; 

8. esclarecimentos adicionais 
sobre a prestação de 
informações a respeito da 
diversidade do corpo de 
administradores e 
empregados e previsão da 
abertura de informações 
por nível hierárquico, no 
caso dos empregados; e 

https://www.jota.info/tudo-sobre/cvm
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9. indicação se as informações 
ESG divulgadas pelo 
emissor são auditadas ou 
revisadas por entidade 
independente. 

Apesar de haver companhias que já 
divulgavam algumas informações 
relativas a ESG, como é o caso da Vale e 
da AES, é importante o movimento da 
CVM para tentar padronizar a 
divulgação de forma a diminuir 
assimetrias informacionais com 
investidores e mesmo com os 
consumidores. Todavia, ainda não há 
diretrizes mais concretas indicadas pela 
CVM, principalmente porque o Ofício 
SEP 2022 ainda não foi publicado, bem 
como, neste momento, nenhuma 
empresa divulgou seu formulário de 
referência adequado ao disposto na 
Resolução CVM nº 59. 

Nessa toada, apesar de as empresas 
estarem se direcionando aos incentivos 
de financiamento criados no mercado 
global, deve-se prestar muita atenção ao 
“greenwashing”. Reguladores (CVM e 
também órgãos de defesa do 
consumidor e da concorrência) devem 
estar atentos para que as informações 
ESG divulgadas nos formulários de 
referência não sejam superficiais ou 
enganosas. 

Há que se atingir o nível ótimo de 
informações de modo que o 
detalhamento dessas informações 
proporcionará uma maior certeza de que 
as empresas realmente têm objetivos 
traçados e programas concretos para 
endereçá-los (afinal, como já sabemos 
da experiência de compliance no Brasil, 
mais importante é o que é feito na 
prática e não nas declarações apostas em 
documentos), mas, por outro lado, 
reguladores devem evitar também o 
excesso de intervenção na economia, 
que possa inibir os inovadores – 
lembrando aqui que a Lei de 
Liberdade Econômica impõe limites 
ao governo. Declarações sobre zero 
emissões de carbono e igualdade de 
gênero são apenas a ponta do iceberg, 
sendo que há uma infinidade de outros 

assuntos que as empresas devem 
abordar, por exemplo, segurança no 
trabalho, auditoria de fornecedores, 
engajamento da liderança nos projetos 
ESG etc. 

Assim, se houver realmente a segurança 
de que as empresas divulgadoras de 
iniciativas ESG estão legitimamente 
comprometidas com tais projetos, isto 
tem o potencial de reduzir falhas de 
mercado e incentivar o mercado global a 
investir mais em tais empresas, bem 
como tenderão a atrair mais talentos. 
Esta externalidade positiva criará uma 
competitividade e forçará as demais 
empresas a também se adequarem à 
nova realidade ESG, ou, então, 
provocará uma maior segmentação dos 
mercados, permitindo que 
consumidores possam ter possibilidade 
de escolhas de produtos e serviços com 
os quais se identifiquem mais, o que é 
vantajoso a todos. 

 
[1] https://www.blackrock.com/cor
porate/investor-relations/larry-
fink-ceo-letter 
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– Instituto de Ensino e Pesquisa (2017) 
e LL.M. pela Universidade de Chicago 
(2019). 
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Difal de ICMS: quem tem 
razão, contribuintes ou 
estados? 

Esperamos que as decisões do STF nas 

ações que tratam sobre o tema se deem 

com a maior brevidade possível 

• RUBENS 

BOICENCO 

• RAFAEL 

SERRANO 

15/02/2022 05:20 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Muito tem se falado sobre a insegurança 
jurídica que se instaurou com a 
publicação da Lei Complementar 
190/2022, que trata do Difal de ICMS, 
assim entendido como o ICMS incidente 
nas operações interestaduais para 
consumidor final não contribuinte do 
imposto localizado em outra unidade 
federativa. Basicamente, a discussão 

gira em torno da aplicação ou não do 
princípio constitucional da 
anterioridade sobre a data de publicação 
da LC 190/2022. 

De um lado, os contribuintes defendem 
que, uma vez que o Difal de ICMS 
representa uma nova relação jurídico-
tributária entre o remetente dos bens e 
serviços e o estado do destinatário, 
conforme decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no julgamento 
do RE 1.287.019, essa nova relação 
resulta em um novo tributo, o que enseja 
a aplicação do princípio constitucional 
da anterioridade (i.e., anual e 
nonagesimal) a partir da data de 
publicação da LC 190/2022, fazendo 
com que os estados e o Distrito Federal 
possam exigir o imposto somente a 
partir do exercício de 2023. 

De outro, as unidades federativas, 
embora reconheçam que o Difal de 
ICMS representa uma nova relação 
jurídico-tributária, alegam que tal 
relação não resulta em um novo 
imposto, mas em uma mera 
redistribuição de receitas entre os 
estados de origem e destino. Assim, não 
caberia a aplicação do princípio da 
anterioridade, o que significa que o Difal 
de ICMS já poderia ser exigido logo após 
a publicação da LC 190/2022. 

Com esses argumentos, o estado de 
Alagoas ingressou com a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 
7070 junto ao STF contra o art. 3º da LC 
190/2022 que determina a observância 
ao princípio da anterioridade para a 
produção de seus efeitos. Ao defender 
que o Difal de ICMS não representa um 
novo imposto, o estado alega que não 
estariam presentes os requisitos 
constitucionais para a aplicação da 
anterioridade, de tal forma que a sua 
imposição pela LC 190/2022 violaria o 
princípio federativo. 

Cabe destacar que, para a aplicação do 
princípio da anterioridade, a 
Constituição Federal exige que a nova lei 
crie um novo tributo ou majore um 
existente. Assim, resta saber se a 
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inauguração de uma nova relação 
jurídico-tributária em torno do Difal de 
ICMS representa ou não um novo 
tributo. Para tanto, torna-se necessário 
definir o que é tributo. 

Dentre as acepções do termo “tributo” 
contidas nos textos normativos 
apontadas pela doutrina, destacam-se 
aquelas que se referem ao tributo como: 

• direito subjetivo do Estado; 

• sinônimo de relação 
jurídico-tributária; 

• norma jurídica; e 

• prestação correspondente 
ao dever do contribuinte. 

Rapidamente se observa que a nova 
relação jurídico-tributária do Difal de 
ICMS resulta em um novo tributo, pois 
inova em todas as acepções ao, 
respectivamente: 

1. atribuir ao estado de 
destino um direito que 
antes não lhe cabia; 

2. representar uma nova 
relação jurídico-tributária 
que se dá entre o remetente 
e o estado do destinatário 
do bem ou serviço; 

3. introduz uma nova norma 
jurídica que obriga o 
remetente a pagar o 
diferencial de alíquotas 
entre a interestadual e a do 
estado de destino a este 
último; e 

4. impõe ao remetente uma 
nova prestação. 

Adicionalmente, cabe analisar a 
definição de tributo contida no art. 3º do 
Código Tributário Nacional (CTN), que 
diz: “Tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada”. 

Nota-se que, ao mencionar o termo 
“prestação”, o CTN abraça a acepção de 
relação jurídico-tributária, uma vez que 
toda prestação é objeto de uma relação 
que se dá entre devedor e credor. Por 
reflexo, também abraça as acepções de 
direito subjetivo do Estado, dado o 
caráter compulsório da obrigação 
tributária, e de prestação 
correspondente ao dever do 
contribuinte. Como visto, por tais 
acepções abarcadas pelo CTN, podemos 
dizer que o Difal de ICMS representa um 
novo tributo. 

Adicionalmente, por meio da expressão 
“instituída em lei”, pode-se evocar a 
acepção do tributo como norma jurídica, 
sendo esta a única via capaz de fazer 
surgir a relação jurídico-tributária e que 
deve resultar de lei editada por agente 
competente. Nesse sentido, observa-se 
que, conforme demonstrado pelo 
ministro Dias Toffoli no julgamento do 
RE 1.287.019, as normas anteriores ao 
Difal de ICMS não eram suficientes para 
que este tributo fosse exigido, sendo 
necessária a edição de novas leis dos 
estados e do Distrito Federal para, após 
a edição da LC 190/2022, permitir a 
exação. 

Assim, conclui-se que falar na criação de 
uma nova relação jurídico-tributária 
para o Difal de ICMS é falar na criação 
de um novo tributo, o que exige a 
observância ao princípio da 
anterioridade para a determinação do 
momento a partir do qual o imposto 
poderá ser exigido. Resta então saber 
qual é o termo inicial para a aplicação do 
referido princípio. 

A Constituição Federal indica como 
termo inicial, tanto para a anterioridade 
anual quanto a nonagesimal, a data de 
publicação da lei que institui ou majora 
tributo, sendo esta entendida como a lei 
que permite a incidência do novo tributo 
ou de sua majoração. Para o Difal de 
ICMS, temos duas situações: 1) estados 
que publicaram suas leis instituidoras 
do Difal de ICMS após a LC 190/2022; e 
2) estados que publicaram suas leis 
antes da lei complementar. 
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Na situação 1, a lei que permite a 
exigência do Difal de ICMS é a própria 
lei do estado, devendo a anterioridade 
ser aplicada a partir da data de sua 
publicação. Na situação 2, a lei que 
permite a exação é a LC 190/2022 e não 
a lei estadual, devendo-se, portanto, 
aplicar a anterioridade (anual e 
nonagesimal) a partir da data de 
publicação da LC 190/2022. Como 
exemplo da situação 2, tem-se a Lei 
14.470/2021 do estado de São Paulo 
publicada em 14 de dezembro de 2021, 
cuja exigência do Difal de ICMS deve se 
dar apenas a partir de 1º de janeiro de 
2023. 

Nesse sentido, entendeu o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP) — Processo 
nº 3000383-58.2022.8.26.0000 — ao 
manter a liminar concedida pela 16ª 
Vara da Fazenda Pública da Capital que, 
em mandado de segurança impetrado 
por Condor S/A Indústria Química, 
deferiu o pedido liminar proibindo o 
estado de São Paulo de não exigir o Difal 
de ICMS antes de 1 de janeiro de 2023. 
Na decisão, o desembargador Eduardo 
Gouvêa observou que “a Lei Estadual 
sobre a cobrança do Difal nº 
14.470/2021, publicada em 14/12/2021, 
não teria observado o princípio da 
anterioridade geral, levando-se como 
termo inicial a edição da LC 190/2022 
(…)”. 

No entanto, observa-se que tem havido 
decisões judiciais alinhadas à corrente 
contrária aos contribuintes, como a que 
se deu no Processo nº 1012495-
52.2021.8.26.0510 da 1ª Vara da 
Fazenda Pública do Foro de Araraquara 
(SP) em que o juiz indeferiu o pedido de 
liminar ao entender que “não se trata de 
violação do princípio da anterioridade 
anual ou nonagesimal, justamente por 
não se referir à criação de imposto novo 
ou majoração de um imposto existente”. 

Nesse contexto de insegurança jurídica, 
já há relatos de contribuintes que 
sofreram com o impedimento do 
trânsito de mercadorias ou a sua 
apreensão pela fiscalização, por conta do 
não recolhimento do Difal de ICMS. 

Assim, respondendo à questão trazida 
no título, com base na doutrina e na 
Constituição Federal, concluímos que a 
razão está com o contribuinte. Porém, 
diante das iniciativas dos estados em 
cobrar o Difal de ICMS em 2022, bem 
como de algumas decisões do Judiciário 
contrárias ao contribuinte, vemos que 
muita água deve ainda rolar pelo rio da 
insegurança jurídica que passa sob a 
ponte do Difal de ICMS. 

Para dirimir a insegurança, esperamos 
que as decisões do STF nas ações que 
tratam sobre o tema (ADI 7070 e 7066) 
se deem com a maior brevidade possível, 
lembrando que, ainda que possam se dar 
em favor dos contribuintes, podem vir 
acompanhadas de modulações de 
efeitos. Mas esta seria a história de uma 
outra ponte. 

RUBENS BOICENCO – Advogado 
especialista em Direito Tributário do 
CSA Chamon Santana Advogados. 
RAFAEL SERRANO – Sócio 
tributarista do CSA – Chamon Santana 
Advogados rafael.serrano@csalaw.adv.
br 
 

https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/difal-icms-quem-tem-

razao-contribuintes-estados-15022022 

 

Retorne ao índice 

https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/difal-icms-quem-tem-razao-contribuintes-estados-15022022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/difal-icms-quem-tem-razao-contribuintes-estados-15022022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/difal-icms-quem-tem-razao-contribuintes-estados-15022022


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. 
 
  

  

Clipping de Notícias 
 

Os artigos reproduzidos neste clipping de notícias são, tanto no conteúdo quanto 
na forma, de inteira responsabilidade de seus autores. Não traduzem, por isso 
mesmo, a opinião legal ou manifestação de integrante da SiqueiraCastro. 
  



  Sumário das Matérias: 
 

Grandes redes montam ofensiva contra ‘marketplaces’ estrangeiros 

Valor .....................................................01 

Setor de cartões tenta evitar teto para tarifa de pré-pagos 

Valor......................................................05 

Companhias mudam processos para humanizar as demissões 

Valor......................................................07 

Levantamento aponta tendência de mais recuperações extrajudiciais 

Valor......................................................10 

STF vai retomar julgamento sobre “revisão da vida toda” no fim do mês 

Valor......................................................12 

Família tem direito à herança digital: com quem ficam as mensagens, contas 

com milhares de seguidores, milhas e criptomoedas após a morte de seu 

dono? 

Globo....................................................14 

Em ano eleitoral, crise deve empurrar mais 1 milhão de brasileiros para a fila 

do desemprego 

Globo.....................................................17 

'Dinheiro esquecido' no BC: veja regras e datas para saques 

Estadão..................................................24 

‘A liberdade de expressão é direito maior, mas há limites’, diz Carlos Ayres 

Britto 

Estadão..................................................26 

Consulta a dinheiro esquecido do Banco Central está no ar; veja calendário 

Folha......................................................29 

Fundos de pensão querem mais tempo para cobrir déficit de 2020 e 2021 

Folha......................................................35 

Investigação e denúncia capenga derrubam espólio lavajatista; só havia 

"convicção" 

Consultor...............................................40 



Congresso dos EUA aprova PL que proíbe arbitragem forçada em abuso sexual 

Consultor...............................................43 

Sistema Eletrônico de Registro Público dificulta prova de má-fé do comprador 

Consultor...............................................45 

"Revisão da vida toda" volta ao plenário virtual do STF para definição 

Migalhas................................................47 

Pleno do TRT-1 aposenta juízes suspeitos de infrações funcionais 

Migalhas...............................................50 

STJ: Não incide ISS sobre atividade de empresa de audiovisual 

Migalhas...............................................52 

TRF3: cruzeiro internacional deve pagar tributos sobre operações feitas no 

Brasil 

Jota.....................................................54 

Por voto de qualidade, Carf proíbe dedução de ágio da base da CSLL 

Jota.....................................................56 

Barroso se declara suspeito para julgar maior ação trabalhista da Petrobras 

Jota.....................................................58 

 

  



1 

 

 
 

Empresas 

Grandes redes montam 
ofensiva contra 
‘marketplaces’ estrangeiros 
 
Foco está nas plataformas que vendem 
produtos da Ásia como Aliexpress, 
Shopee e Shein 
 
Por Adriana Mattos — De São Paulo 
14/02/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 

 

Produtos despachados a partir do porto 
em Guangzhou (foto) ao Brasil, estão na 
mira do IDV, que reúne empresas como 
Americanas e Magazine Luiza — Foto: 
Qilai Shen/Bloomberg 

As principais varejistas brasileiras 
organizam um movimento para 
combater “marketplaces” (shopping 
virtuais) que, na visão delas, vendem 
produtos falsificados ou sem a devida 
cobrança de impostos. O foco está nas 
empresas estrangeiras que trazem 
produtos da Ásia, apurou o Valor. As 
estrangeiras rebatem e já têm linhas de 
defesa para reagir à investida das 
brasileiras. 
 
As reuniões sobre a questão vêm sendo 
lideradas pelo Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo (IDV), que 
reúne 75 varejistas como Americanas, 
Casas Bahia, Magazine Luiza, Renner e 
Riachuelo. Na semana passada, houve 
encontro virtual com, pelo menos, 50 
associadas para tratar do impacto fiscal 
da sonegação e discutir “propostas 
judiciais e administrativas” contra as 

plataformas estrangeiras, segundo 
documento do IDV apresentados na 
reunião. 
 
Fontes afirmam que há um antigo 
incômodo das redes com grupos como 
AliExpress, da chinesa Alibaba, Shopee, 
do Sea Group, de Cingapura, as 
americanas Wish e Shein, Mercado 
Livre, sediado na Argentina, e a OLX 
Brasil, com 50% do negócio nas mãos da 
sul-africana Naspers. A decisão pela 
ofensiva partiu do avanço da operação 
desses grupos no país, dizem fontes. 
 
O material, feito com apoio da 
consultoria McKinsey e do escritório 
Mattos Filho Advogados, e obtido 
pelo Valor, lista ações possíveis nas 
áreas concorrencial, tributária, criminal, 
das relações de consumo e do Marco 
Civil da Internet. 
 
O IDV, que reúne grandes 
varejistas, estuda entrar com 
representação no Cade nas 
próximas semanas 
 
O IDV avalia entrar nas próximas 
semanas com uma representação no 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), alegando infração à 
ordem econômica pelas plataformas 
estrangeiras. 
 
Ainda neste mês, também deve ser 
pedida reunião com o Conselho 
Nacional de Combate à Pirataria 
(CNCP), da Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), ligada ao 
Ministério da Justiça. A ideia é 
apresentar o estudo do IDV ao CNCP. 
“Já houve contatos com alto escalão do 
governo, informalmente, e com 
lideranças estaduais para ver se há 
espaço para trabalhar alteração em 
legislação sobre cobrança de impostos 
pelos ‘markeplaces’ “, diz o diretor de 
uma rede. O plano é começar pelo Cade 
e “depois entrar pela mudança na lei”. 
 
Procurado, o IDV confirma que há um 
relatório sobre o tema da venda de 
lojistas internacionais, mas não comenta 
eventuais ações em desenvolvimento. 
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Uma fonte próxima ao IDV afirma que 
“apenas 5% das remessas foram 
fiscalizadas pela aduana em 2020 e 7% 
das remessas são efetivamente 
declaradas”, diz. “Ou seja, há um ‘mar’ 
de produtos que entram sem qualquer 
análise, e isso só aumentou após a 
pandemia”. 

 
 
“Como a compra de até US$ 50 é isenta 
de imposto de importação, lojistas 
informais ou pessoas físicas compram de 
outros informais, até esse limite de US$ 
49,99 por pacote para fugir da 
fiscalização”, diz. “São milhares de 
pacotes, favorecidos pela oferta de frete 
grátis”. 
 
Uma proposta em análise pelas redes é a 
emissão de nota fiscal, pelo 
microempreendedor individual (MEI), 
na venda para pessoa física. Isso só é 
obrigatório na venda para empresas, 
mas envolveria mudança na lei de micro 
e pequenas empresas. Outro caminho do 
IDV é trabalhar junto às assembleias 
legislativas estaduais para aprovar lei 
que atribui aos “marketplaces” a 
responsabilidade solidária por 
pendências fiscais de seus lojistas no 
pagamento do ICMS. 
 
Alguns Estados já responsabilizam as 
plataformas, por meio de legislações 
específicas. As plataformas, por sua vez, 
rejeitam a responsabilidade solidária, 
alegando que são apenas intermediárias. 
O texto em discussão pelas redes 
também propõe atuar na mudança no 
artigo 19 do Marco Civil da Internet, que 
trata de liberdade de expressão. Pelo 
artigo, um provedor de internet somente 
pode ser responsabilizado civilmente 

por danos decorrentes de conteúdo de 
lojistas se, após ordem judicial, não 
tomar providências. 
 
Para o IDV, o texto está sendo usado de 
forma distorcida para isentar os 
“marktplaces” da responsabilidade. 
Estes dizem que se trata de liberdade de 
expressão (de publicação de conteúdo). 
 
Como é ano eleitoral, redes ligadas ao 
IDV disseram ao Valor que não há 
espaço agora para colocar toda a agenda 
na mesa dos governos federal e estadual. 
O caminho, então, seria endurecer a 
cobrança por maiores controles 
aduaneiros, e pressionar agências 
reguladoras com poder de autuar e 
multar empresas. Fonte próxima ao 
Ministério da Justiça diz que essas 
fiscalizações cresceram desde a 
pandemia, assim como a aproximação 
entre alguns sites e as agências, na busca 
de maior cooperação. 
 
Há varejistas no país, que operam com 
seus marketplaces, e também vendem 
produtos de lojistas internacionais, 
como itens de moda, brinquedo e 
acessórios. Mas alegam que trazem 
menos volumes ao país do que as 
concorrentes estrangeiras, e a política de 
frete grátis nessas compras é mais 
restrita. Ainda dizem que utilizam 
sistemas para tentar identificar itens 
falsificados. Também existem 
intermediadores nacionais, com lojas 
próprias em alguns marketplaces locais 
e estrangeiros, que prometem fazer a 
chegada da compra até a casa do cliente. 
Esses negócios também vêm acendendo 
sinal de alerta no IDV, dizem fontes. 
 
O documento do instituto calcula uma 
evasão fiscal de R$ 19 bilhões a R$ 20 
bilhões na venda de lojistas 
internacionais em 2020 - 80% a 90% 
deles são da Ásia. Nas redes brasileiras, 
essa evasão varia de R$ 4 bilhões a R$ 5 
bilhões. Foram 47 milhões de pedidos de 
brasileiros a lojas internacionais, 
intermediadas por “marketplaces” em 
2020, diz o documento. É como se um a 
cada cinco brasileiros tivesse feito uma 
encomenda no ano. 
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Para plataformas estrangeiras, a questão 
é comercial. “Elas [brasileiras] estão 
assim porque estão perdendo venda e, 
num ambiente de consumo mais difícil, 
não têm acesso à base de ‘sellers’ 
[vendedores] competitivos que os outros 
têm. Porque há lojistas que vendem 
itens baratos e dentro da lei, pois têm 
uma estrutura de custos lá fora menor 
do que no Brasil”, diz o diretor de 
relações com mercado de um site chinês. 
“Nós estamos trazendo aos brasileiros 
milhares de lojas que trabalham 
corretamente. Há produtos ilegais que 
passam pelos controles? Há, mas existe 
um trabalho para melhorar isso”. 
O Goldman Sachs estimou, em recente 
relatório, que a Shopee deve chegar a 
20% de participação no mercado 
brasileiro on-line em 2025 (estaria hoje 
em “um dígito alto”). Outros relatórios 
de analistas vêm destacando o Mercado 
Livre como o maior competidor de 
Magazine Luiza, Americanas e Via. 
 
Procurado, o Mercado Livre diz que 
apoia ações que inibam a entrada de 
produtos piratas e falsificados, e que 
investiu US$ 100 milhões em tecnologia 
de “machine learning”, que auxilia na 
análise de dados e identificação de 
irregularidades. Ainda afirma que só 5% 
dos lojistas da sua base não são 
formalizados. “Nós formalizamos 135 
mil novos empreendedores pequenos 
desde a pandemia, e isso é mais [do que 
o total de lojas dos associados] do IDV. 
Então geramos renda e emprego”, 
afirma Ricardo Lagreca, diretor jurídico 
do Mercado Livre no Brasil. 
 
Segundo ele, o grupo tem informatizado 
a estrutura de controle para identificar 
“o máximo possível” de lojistas e 
produtos. “Cerca de 95% das baixas que 
fazemos já são automatizadas”. O 
Mercado Livre vem reforçando, nos 
bastidores, dizem fontes, que não pode 
ser comparado a plataformas sem 
estrutura de distribuição local e que não 
geram emprego nem pagam tributos. O 
Mercado Livre não se vê como operação 
estrangeira. 
 
Segundo o diretor, foram recolhidos R$ 
1,2 bilhão em tributos pelo grupo em 

2020, e neste ano será “perto do dobro”. 
Pela plataforma, passaram R$ 48 
bilhões (em valor transacionado) no 
país. A empresa disse, no ano passado, 
que janeiro de 2020 a julho de 2021, um 
programa interno de proteção às marcas 
permitiu a exclusão de cerca de 30 
milhões de anúncios irregulares. 
 
Três advogados especializados em lei 
antitruste, ouvidos pelo Valor, 
entendem que, se as redes locais 
alegarem concorrência desleal, isso é 
tema tutelado pela Lei de Propriedade 
Intelectual, de 1996, “ou seja, é algo no 
âmbito civil ou até criminal, e não no 
Cade”, diz um ex-conselheiro. “Você 
pode dizer que é uma infração à ordem 
econômica dentro da ideia mais ampla, 
como define o artigo 36 da lei que 
estrutura o sistema brasileiro de defesa 
da concorrência. E alegar que a 
sonegação gera uma assimetria de 
condições competitivas e desequilíbrio 
do mercado. Mas o Cade já deixou claro, 
em vários momentos, que não avalia 
matéria tributária”, diz um advogado 
especializado na área. Procurado, o Cade 
não se manifestou. 
 
Grupos locais e plataformas estrangeiras 
acumulam divergências há anos, que 
ficaram mais explícitas em 2019, quando 
o setor discutiu um guia de 
autorregulação, com intermediação 
direta da Senacon. Nesse debate, 
negócios sediados fora do país foram 
contra a responsabilização das 
plataformas por anúncios de produtos 
falsificados, alegando liberdade de 
expressão. Shopee, AliExpress, OLX, 
Wish, Shein não aderiram ao guia. O 
Mercado Livre aderiu em 2021 e segue 
orientações do guia. 
 
O guia atribui a responsabilidade pela 
aplicação dos direitos de propriedade só 
às empresas donas dos produtos e 
marcas. O IDV era favorável à 
corresponsabilidade, e a divergência 
rendeu reuniões tensas entre as partes 
em 2019. No dia 23 próximo haverá uma 
reunião no CNCP e a ideia é apresentar 
o seguinte: aqueles que não atuarem 
seguindo recomendações do guia, terão 
que deixar o guia. 
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A Shopee diz em nota que tem“ medidas 
de triagem proativa” para identificar 
violações e “fornece procedimentos” 
para que donos de marcas peçam 
remoção de infrações. Fala que “está 
comprometida em ajudar as pequenas e 
médias a crescer e prosperar [no 
mercado] on-line”. Diz que mais de 85% 
das suas vendas são de vendedores 
locais, que a venda de itens falsificados 
ou que infrinjam a propriedade 
intelectual é proibida e exige que 
vendedores sigam leis locais. “Nossa 
equipe no Brasil atende mais de 1 milhão 
de vendedores locais registrados”, diz. 
 
A Shein afirma que “opera e continuará 
operando em conformidade com todas 
as leis locais dentro das [suas] operações 
comerciais”. Wish não respondeu aos 
contatos. 
 
A OLX relata que auxilia no 
desenvolvimento do país e disponibiliza 
um espaço a usuários com respeito aos 
termos e condições de uso, e com 
negociação direta entre vendedor e 
comprador. Afirma que há anúncios 
gratuitos e sua receita advém de espaços 
opcionais de destaque das ofertas. 
 
Ainda informa que apoia iniciativas que 
promovam um ambiente saudável de 
concorrência e medidas que auxiliem no 
combate de práticas ilícitas. E entende 
que sempre há melhorias que podem ser 
implementadas no setor e no ambiente 
legislativo. A OLX diz que o IDV tem 
papel importante nesse aprimoramento 
e que está à disposição para uma 
discussão com o instituto. 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/14/grandes-redes-
montam-ofensiva-contra-marketplaces-
estrangeiros.ghtml 
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Finanças 

Setor de cartões tenta evitar 
teto para tarifa de pré-pagos 
 
Bandeiras planejam se antecipar ao BC 
e reduzir intercâmbio 
 
Por Mariana Ribeiro — De São 
Paulo 
14/02/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 
Em um novo lance na disputa 
envolvendo os cartões pré-pagos, as 
instituições tradicionais do setor se 
movimentam para que o próprio 
mercado revise as tarifas de intercâmbio 
praticadas na modalidade, numa 
tentativa de evitar a imposição de um 
teto pelo Banco Central (BC). Segundo 
apurou o Valor, a expectativa é que na 
próxima semana ao menos duas 
bandeiras anunciem uma redução nos 
preços, que passaria a valer em abril. 
Outras, ainda esperam uma posição do 
regulador. Fintechs continuam contra a 
revisão de valores. 
 
O imbróglio envolve a consulta pública 
89 do BC, que terminou em novembro e 
discutiu o estabelecimento de um teto 
sobre o intercâmbio também em cartões 
pré-pagos, como já é praticado nos 
cartões de débito. Como mostrou 
o Valor, a proposta do regulador se 
insere em uma discussão mais ampla de 
assimetria regulatória que opõe 
incumbentes (as instituições 
tradicionais) e fintechs (principais 
afetadas se a mudança for adiante). 
 
O tema foi abordado na quinta-feira pelo 
presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs), Pedro Coutinho, que 
também é CEO da Getnet, credenciadora 
controlada pelo Santander. “A gente 
acredita que quem deve ditar o preço é o 
mercado, não deveria ser o regulador. E 
a gente propôs ao BC, através da Abecs, 

que a nossa indústria faça a revisão 
desse preço do pré-pago”, disse o 
executivo. “O compromisso que a gente 
tem por parte dos arranjos [bandeiras] é 
que serão publicados novos preços até o 
fim de abril.” 
 
A Getnet, da qual Coutinho se desligará 
até março, chegou a processar o Nubank 
e a Mastercard no ano passado por causa 
das tarifas praticadas nas operações com 
pré-pagos. A companhia alegou que 
sofreu prejuízo de R$ 62 milhões desde 
2018 e pediu, além de uma indenização, 
que as empresas sejam obrigadas a 
respeitar um teto. 
 
As tarifas de intercâmbio são definidas 
pelas bandeiras e cobradas para 
remunerar o emissor do cartão. Elas são 
um componente da MDR, a taxa de 
desconto que as empresas de 
“maquininha” recolhem dos lojistas. As 
credenciadoras (as donas das 
“maquininhas”) acusam bancos digitais 
de cobrar valores indevidos nessas 
transações. Queixam-se de que fintechs 
que atuam com licença de instituição de 
pagamento e trabalham com contas pré-
pagas oferecem cartões que, apesar de 
utilizarem a mesma plataforma dos 
cartões de crédito, representam 
operações de débito. 
 
As fintechs não levam em conta os 
limites para o intercâmbio - nas 
operações de débito, a tarifa média não 
pode ultrapassar 0,5% do volume 
transacionado e a máxima, 0,8%. Isso 
porque a norma se refere apenas a quem 
opera conta de depósito, caso dos 
bancos, e não pré-paga, como faz a 
maioria dos novos concorrentes digitais. 
A natureza distinta dos produtos é o 
principal argumento dessas instituições 
para defender a não imposição de um 
teto. 
 
Apesar de credenciadoras ligadas à 
Abecs terem levado a queixa ao BC no 
ano passado, a associação, que 
representa grandes bancos, bandeiras e 
credenciadoras, havia dito, em sua 
contribuição para a consulta pública 89, 
que as bandeiras apresentariam uma 
solução alternativa ao tabelamento. Para 
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alguns participantes do setor, a proposta 
de autorregulação é também uma forma 
de a Abecs tentar controlar os termos da 
discussão, evitando uma resposta “de 
cima para baixo” do regulador. 
 
Outro executivo, que não quis entrar em 
detalhes sobre valores, disse que a 
expectativa é que, com a revisão 
programada nas tarifas, as bandeiras 
caminhem na direção de corrigir os 
problemas já apontados pelo regulador 
na consulta e, assim, tornem 
desnecessária a interferência do BC. 
 
A medida pode evitar o estabelecimento 
de um teto para o pré-pago, mas seguirá 
afetando bancos digitais como Nubank e 
PagBank, que vêm aumentando 
fortemente sua base de cartões. Para as 
fintechs, uma redução do intercâmbio 
nessas operações por iniciativa das 
próprias bandeiras representaria a 
antecipação de uma regulação que ainda 
não chegou, isso em um momento em 
que o BC segue avaliando os argumentos 
de diferentes interessados. 
 
São duas formas de se chegar ao mesmo 
resultado, observou um interlocutor das 
fintechs. A visão é de que as bandeiras 
estão sofrendo influência dos grandes 
bancos para reduzir os preços por conta 
própria e que a medida pode gerar 
graves problemas competitivos. 
 
Os pré-pagos ainda são pouco 
representativos no mercado brasileiro, 
mas vêm crescendo. Segundo a Abecs, 
em 2021 movimentaram R$ 117,1 
bilhões, alta de 158,5% ante o ano 
anterior. Enquanto isso, nos cartões de 
débito, o volume foi de R$ 916,3 bilhões 
e, nos de crédito, de R$ 1,6 trilhão. Para 
este ano, a associação projeta 
crescimento de 100% no volume 
transacionado via cartão pré-pago. 
 
Em nota, a Zetta, associação que 
representa empresas como Nubank e 
Mercado Pago, disse entender que o 
tabelamento da tarifa de intercâmbio do 
cartão pré-pago, mesmo que realizado 
por meio de uma autorregulação do 
setor, prejudicará os consumidores. “Os 
cartões e as contas pré-pagas oferecidas 

por fintechs tiveram um papel crucial na 
inclusão financeira da população de 
baixa renda, pois os níveis atuais da 
tarifa de intercâmbio permitiram a 
oferta destes produtos sem a cobrança 
de anuidades.” 
 
A Mastercard não comentou 
diretamente a possível mudança de 
tarifas, mas disse, também em nota, que 
está compartilhando com o regulador 
seus pontos de vista e experiência global. 
Afirmou ainda acreditar “que a livre 
concorrência é a melhor maneira de 
promover mais competição e inovação”. 
“Isso ajuda a orientar como definimos as 
taxas de intercâmbio - unilateral e 
independentemente.” 
 
Visa e Elo não comentaram. O BC 
também não quis se 
pronunciar. (Colaborou Talita 
Moreira) 
 

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

ia/2022/02/14/setor-de-cartoes-tenta-

evitar-teto-para-tarifa-de-pre-

pagos.ghtml 
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Carreira 

Companhias mudam 
processos para humanizar as 
demissões 
 
Preocupação está relacionada à 
preservação da marca empregadora e 
atração de talentos 
 
Por Barbara Bigarelli — De São 
Paulo 
14/02/2022 05h01  Atualizado há 3 
horas 

 

 

Argentino Oliveira, diretor de gente e 
gestão da Suzano, diz que a análise de 
informações das demissões ajuda a 
melhorar outras jornadas dos 
funcionários — Foto: Claudio 
Belli/Valor 

As empresas gastaram tempo, esforços e 
recursos para melhorar a experiência de 
contratação, admissão e ingresso dos 
funcionários nos últimos anos, mas o 
processo de demissão e saída 
tradicionalmente é feito de forma 
protocolar. Esse olhar menos cuidadoso 
para a jornada de desligamento está 
mudando. “Falar de uma demissão mais 
humanizada e do ciclo de saída é um dos 
grandes temas de 2022, porque as 
empresas se deram conta que a forma 
como o funcionário é demitido ou deixa 
a companhia é importante para a 
reputação. Se a experiência for ruim, ele 
se torna detrator da marca e isso afasta a 
atração de talentos”, avalia Rafael Souto, 
CEO da consultoria Produtive. 

Uma pesquisa da consultoria, feita com 
mais de 5 mil profissionais demitidos, 
indicou que para mais da metade o 
desligamento não foi bem conduzido. No 
LinkedIn, é fácil encontrar depoimentos 
de profissionais que passaram por um 
desligamento descrito como frio e 
desrespeitoso. “Há um ano, por meio de 
uma ligação de dois minutos e 33 
segundos, fui informada do meu 
desligamento depois de oito anos de 
empresa. Estava no puerpério, com dois 
bebês. Retornei uma ligação perdida do 
chefe e fui informada que não precisa 
voltar”, afirmou uma coordenadora de 
marketing em um post que viralizou na 
semana passada. Ela conseguiu 
recolocação meses depois após a 
demissão, e disse ao Valor que é 
importante trazer o tema à tona, “porque 
os próprios comentários do post 
normalizaram essa situação”. 
 
A pandemia jogou luz para o tema diante 
de processos de reestruturação, 
eliminação de vagas e da necessidade, 
com o isolamento, de promover 
demissões de forma remota. Conduzir 
esses processos de forma virtual e em 
massa rendeu manchetes. A demissão de 
900 funcionários da empresa americana 
Better pelo Zoom foi considerada 
agressiva e desrespeitosa e o CEO Vishal 
Garg foi temporariamente afastado e 
precisou se explicar publicamente. 
 
As consultorias de outplacement 
Produtive e Career Group viram um 
aumento de 30% nas demandas 
relacionadas a preparação de líderes 
para desligamento e programas de apoio 
para recolocação e transição de carreira 
em 2020 e 2021. Segundo Fabio 
Cassettari, sócio do Career Group, com a 
pandemia o foco de muitas empresas 
para uma demissão mais humanizada 
deixou ser direcionado apenas para altos 
executivos e passou a abranger outros 
perfis de profissionais. Foi o que ocorreu 
com a startup MaxMilhas. 
 
Em abril de 2020, diante da crise no 
setor aéreo provocada pela pandemia, 
com 90% de voos cancelados, a empresa 
precisou desligar, de modo remoto, 167 
funcionários, de todas as áreas e níveis. 
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Luiza Rubio, diretora de gente e gestão, 
disse que aquele foi um dos momentos 
mais difíceis de sua carreira. “A empresa 
estava crescendo, estávamos 
contratando, e precisamos demitir 40% 
do time de uma hora para outra.” 
 
Para conduzir o processo de forma 
humanizada, ela disse que o RH 
preparou um “script” para alinhar a 
comunicação com os demitidos, 
capacitou a liderança rapidamente e 
definiu que todos receberiam a notícia 
ao mesmo tempo, para não gerar a 
sensação de “eu serei o próximo?”. 
“Além disso, o Max [Oliveira, CEO e 
fundador] fez uma live com todos da 
empresa contextualizando, explicando 
que não era performance, era mercado, 
e dizendo que iríamos ajudar todos que 
estavam saindo.” 
 
Pesquisa com 5 mil profissionais 
demitidos mostra que metade 
deles achou o desligamento mal 
conduzido 
 
A empresa ofereceu extensão de plano 
de saúde para muitos, o RH se 
disponibilizou a revisar currículos, mas 
a maior ação, segundo Rubia, foi a 
criação de uma planilha com o nome, 
experiência e funções dos 167 
desligados. “Pedimos autorização para 
compartilhar em grupos de RH, e essa 
lista começou a rodar entre startups, em 
empresas de outras áreas e, quatro 
meses depois, metade deles já estavam 
recolocados.” 
 
Ao longo de 2021, a startup se recuperou 
e hoje emprega 430 profissionais. 
“Nosso turnover hoje está baixíssimo, 
em 1,8%”, diz a diretora. De 
aprendizado, Rubia afirma que ficou 
claro que faz diferença uma liderança 
que dá contexto, se posiciona de forma 
clara e aberta. 
 
A advogada Lorena Lage, especialista 
em direito para startups do Lage & 
Oliveira Advogados, diz que a procura 
por aconselhamento jurídico para 
realizar um desembarque humanizado 
cresceu na pandemia. O tempo médio 
para um processo que começou com 

uma demissão mal resolvida dura de 
dois a seis anos, diz Lage, embora não 
seja somente o risco de passivo 
trabalhista que move o novo foco das 
empresas no desligamento. “As startups 
estão muito preocupadas em atrair 
talentos e em não gerar profissionais 
detratando sua marca, e mesmo as 
empresas tradicionais, que costumavam 
separar verba para ajuizamento de ações 
de passivo trabalhista, têm percebido 
que é ruim para a reputação”, diz. 
 
“Falar de demissão humanizada passou 
a ser quase que obrigatório atualmente”, 
diz Sheila Ceglio, diretora de recursos 
humanos da Pfizer no Brasil. A empresa 
já possuía dois guias de orientação para 
demissões, um voltado a gestores e outro 
para profissionais, com informações 
práticas para consulta e leitura após a 
comunicação. Na pandemia, diante da 
necessidade de fazer o desembarque de 
modo virtual, os guias foram ajustados. 
“Como RH, buscamos preparar os 
líderes, trabalhar bem a mensagem do 
desligamento.” 
 
Essa mensagem, segundo Ceglio, precisa 
ser passada com atenção e com empatia. 
“Antes da comunicação de um 
desligamento, buscamos garantir a 
conversa de alinhamento entre o gestor 
que efetuará a comunicação e o parceiro 
de recursos humanos.” No caso de 
eliminação de posição ou 
reestruturação, a empresa oferece um 
pacote adicional de desligamento, que é 
composto por um valor financeiro mais 
a extensão prolongada de plano médico. 
 
A Ativy, grupo de tecnologia com sete 
startups e 360 funcionários, também 
estendeu o plano de saúde por três 
meses aos funcionários que precisou 
demitir durante a pandemia. Ter 
empatia e humanizar uma demissão 
significa também, segundo Danielli 
Ramos, Chief Happiness Officer da 
empresa, pensar no dia e data que o 
processo será realizado. “Não demitimos 
em retorno de férias ou às sextas-feiras 
e, sempre que possível, optamos por 
fazer isso de forma presencial.” 
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A empresa também faz um “bate-papo 
de despedida”, para passar um feedback 
ao funcionário e, no caso de demissão 
voluntária, entender os motivos que 
levaram o profissional a deixar a 
empresa. “Percebemos que era 
importante aguardar um tempo para 
realizar essa conversa, porque o 
profissional já assimilou sua saída e 
pode trazer informações com mais 
calma e clareza”, diz Ramos. A entrevista 
de desligamento passou a ser realizada 
dez dias após a saída. “Uma vez 
descobrimos que uma pessoa ficou 
chateada por um problema que teve com 
um cliente e aí o nosso CEO foi conversar 
com ela e pediu desculpas.” 
 
Para padronizar processos de 
desembarque, capacitar a liderança para 
esse momento e trabalhar melhor a 
gestão de indicadores sobre saídas e 
retenção, a Suzano criou há cerca de um 
ano a “Jornada Marcar”. “Hoje, temos 
uma empresa que ajuda a cruzar as 
informações de saída-para entender 
pontos de liderança, cultura e retenção. 
Com esses dados, começamos a ter 
dados para alimentar outras jornadas do 
colaborador pois identificamos quais 
são as principais ‘dores’ da organização”, 
diz Argentino Oliveira, diretor de gente e 
gestão da companhia. 
 
Até dezembro de 2021, 900 funcionários 
da fabricante de celulose, de todas as 
áreas de negócio, passaram pelo 
treinamento de “desembarque 
humanizado” na plataforma da 
Universidade Suzano. “A missão da 
jornada é ‘marcar’ o desembarque de 
maneira empática, transparente e justa, 
respeitando a individualidade e o 
momento de vida e de carreira de cada 
pessoa”, diz Oliveira. O executivo 
defende que é preciso dar o mesmo peso, 
em termos de investimento e cuidado, 
para a contratação, ingresso até o 
desligamento, e diz que tratar a saída de 
um funcionário não deve ser um tabu. 
“Faz parte da jornada de cada pessoa 
entrar, fazer suas contribuições, se 
desenvolver e, eventualmente, sair da 
companhia.” 
 

Para Souto, da Produtive, esse olhar é 
crucial considerando que os ciclos de 
carreira estão mais curtos e as pessoas 
saem, mas também podem voltar. Nos 
Estados Unidos, repensar a experiência 
completa de saída ganha força porque a 
rotatividade de funcionários está 
aumentando. O tempo de permanência 
médio no emprego é de 4,1 anos e mais 
de 4 milhões de americanos pediram 
demissão em novembro, de acordo com 
o Bureau of Labor Statistics. Muitos 
jovens estão indo às redes sociais 
demonstrar sua insatisfação com o 
trabalho, as empresas ou o status de suas 
carreiras. Recentemente, no Tik Tok, 
vídeos com a hashtag #QuitMyJob (“eu 
me demito”) ganharam milhões de 
visualizações. 
 
https://valor.globo.com/carreira/notici
a/2022/02/14/companhias-mudam-
processos-para-humanizar-as-
demissoes.ghtml 
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Legislação 

Levantamento aponta 
tendência de mais 
recuperações extrajudiciais 
 
Segundo dados do Obre, pedidos para 
negociação fora da Corte aumentaram 

 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
14/02/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 

 

Advogada Juliana Biolchi: a recuperação 
judicial não deveria ser a primeira, mas 
a terceira opção das empresas — Foto: 
Divulgação 

Advogados observam uma tendência de 
aumento na escolha da recuperação 
extrajudicial, apesar dessa modalidade 
de renegociação de dívidas ainda ser 
pouco usada. Nela, o devedor seleciona 
credores específicos para sentar à mesa 
e desenhar um plano de pagamentos 
sem a interferência do Judiciário. 
 
No ano passado, foram registrados 13 
pedidos de homologação de acordos 
extrajudiciais na Justiça, segundo 
levantamento do recém-fundado 
Observatório Brasileiro de Recuperação 
Extrajudicial (Obre). O número é baixo 
se comparado ao volume de 
recuperações judiciais abertas no 
mesmo período: 891, de acordo com o 
Serasa. 

Mas, entre 2020 e 2021, a proporção de 
pedidos de homologação de acordos 
extrajudiciais aumentou em relação à 
tradicional recuperação judicial. Para 
cada solicitação feita, no ano passado, 
existiam 69 recuperações judiciais. Em 
2020, a relação era de uma recuperação 
extrajudicial para cada 91 judiciais. 
 
O impulso veio com mudanças recentes 
promovidas na Lei de Recuperação e 
Falências (nº 11.101/05), pela Lei nº 
14.112, de 2020. Elas estimularam essa 
via para empresas que, segundo 
especialistas, não estão em situação tão 
grave de endividamento. 
 
“É um instrumento que está disponível 
há mais de 15 anos, mas que ganhou 
interesse e se tornou mais acessível 
agora com a reforma da Lei de 
Recuperação e Falências, que entrou em 
vigor há um ano”, afirma a advogada e 
especialista em reestruturação de 
empresas Juliana Biolchi, que está à 
frente do Obre, lançado no mês passado. 
Ela é filha do deputado Osvaldo Biolchi, 
que foi o relator da Lei de Recuperação e 
Falências. 
 
De acordo com o levantamento do Obre, 
indústria e serviços foram os setores que 
mais procuraram acordos fora dos 
tribunais, com cinco pedidos cada. O 
comércio foi o que mais recuou, com três 
recuperações extrajudiciais feitas em 
2021, duas a menos do que em 2020. 
A maior parte dos pedidos foi feita no 
Estado de São Paulo, com cinco acordos 
firmados, seguido por Rio de Janeiro 
(3), Minas Gerais (2), Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina (com um 
acordo cada). 
 
As recuperações são tentativas de 
empresas endividadas renegociarem 
seus passivos e se reerguerem. Na 
modalidade judicial, existe o controle de 
um juiz e o plano de pagamentos - que 
normalmente envolve descontos e 
parcelamentos - deve ser negociado com 
todos os credores. Na extrajudicial, o 
procedimento é feito fora da Corte e de 
forma mais cirúrgica. O devedor pode 
escolher os credores com quem deseja 
negociar. 
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“É como tomar uma anestesia local ou 
geral”, compara o advogado André 
Moraes, do Moraes & Savaget, que fez 
três recuperações fora dos tribunais, no 
ano passado, de empresas do comércio, 
do setor de turismo e energia. “Se o 
problema não é tão grave é mais 
eficiente negociar com credores mais 
problemáticos e evitar fissuras 
comerciais e desgastes na operação”, diz. 
Moraes conta que, em um dos casos, em 
vez de negociar o plano de pagamentos 
com 20 mil credores, sentou à mesa com 
9. “Deu resultado”, diz. De acordo com 
ele, normalmente, a negociação 
extrajudicial envolve credores 
financeiros. 
 
A Lei 14.112, que reformou a lei de 
recuperação e falências, trouxe o 
estímulo para a opção por essa via 
alternativa. O maior impulso, dizem 
advogados, foi a redução no quórum de 
adesão dos credores ao plano de 
pagamentos. Caiu de 60% para 50% 
mais um. 
 
O plano funciona como um contrato 
coletivo. É, posteriormente, 
homologado por um juiz quando 
aprovado sem unanimidade dos 
credores. Os dissidentes ficam obrigados 
a cumpri-lo. 
 
“O quórum de 60% era muito elevado e 
difícil de atingir previamente”, afirma 
Moraes. “Especialmente sem que a 
empresa esteja blindada com o ‘stay 
period’ [período em que as execuções 
contra o devedor ficam suspensas] e o 
processo de crise sendo assimilado pelos 
credores”, conclui Moraes. 
 
A reforma da lei também trouxe a 
possibilidade de o devedor angariar a 
concordância de 33% dos credores e 
obter a suspensão das cobranças por 90 
dias. A empresa, então, tem esse tempo 
para chegar ao quórum de 50% mais um 
de adesão. Se ainda assim não conseguir 
atingir o quórum exigido pela lei, a 
empresa pode entrar com pedido de 
recuperação judicial. 
 
“A lei desenhou um sistema de 
esgotamento de etapas - a negociação 

individual, depois a recuperação 
extrajudicial e, por fim, a judicial. A 
recuperação judicial não deveria ser a 
primeira, mas a terceira opção das 
empresas”, diz Juliana Biolchi. 
 
A advogada Juliana Bumachar, sócia do 
escritório que leva seu sobrenome, 
afirma que, além do impulso da lei, a 
pandemia da covid-19 estimulou as 
negociações fora dos tribunais - em 
tempo mais curto e com menos 
burocracia. “Vi, na prática, empresas 
começarem a negociação visando 
alcançar o quórum da recuperação 
extrajudicial”, afirma. “Mas, no fim, três 
casos acabaram com acordo e anuência 
de todos os credores, o que dispensou a 
necessidade de homologação judicial”, 
diz. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/14/levantamento-aponta-
tendencia-de-mais-recuperacoes-
extrajudiciais.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STF vai retomar julgamento 
sobre “revisão da vida toda” 
no fim do mês 
 
Impacto da discussão sobre cálculo da 
aposentadoria para os cofres públicos 
foi estimado em R$ 46,4 bilhões 
 
Por Beatriz Olivon, Valor — Brasília 
11/02/2022 12h17  Atualizado há 2 dias 

 
O julgamento no Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre a tese da “revisão 
da vida toda” será retomado em 25 de 
fevereiro. O processo trata de mudanças, 
em 1999, nas regras para cálculo de 
benefício previdenciário, 
como aposentadoria. Já tem dez votos 
e está empatado, falta apenas o voto 
do ministro Alexandre de Moraes. 
O impacto da “revisão da vida toda” para 
os cofres públicos foi estimado pela 
Secretaria de Previdência do Ministério 
da Economia em R$ 46,4 bilhões para 
o período de 2015 a 2029, conforme 
informações do processo citadas no voto 
de Nunes Marques. 
 
Como o julgamento acontece no 
Plenário Virtual deverá terminar até 9 de 
março, por causa do carnaval. Mas os 
ministros que já votaram podem mudar 
de voto ou destacar o caso para análise 
no plenário presencial, o que faria com 
que a votação recomeçasse do zero. 
 
Depois de cinco votos a favor do pedido 
dos aposentados na tese da “revisão da 
vida toda” e cinco contrários, em junho, 
o STF suspendeu o julgamento por causa 
de um pedido de vista do ministro 
Alexandre de Moraes. 

 

Supremo Tribunal Federal — Foto: 
Divulgação 

O Instituto de Estudos Previdenciários 
(Ieprev) apresentou questão de ordem 
na ação porque diz haver um equívoco 
sobre o valor em jogo. Afirma que ele 
não considera os processos ajuizados 
que já haviam ultrapassado a decadência 
e os "milhares" de casos em que o novo 
valor não será vantajoso. O instituto 
pediu a suspensão do julgamento por 
causa da incerteza sobre o montante. 
 
Histórico 
 
O nome adotado para a tese remete ao 
ponto principal questionado na ação 
pelos aposentados, que tem como base a 
Lei nº 9.876, de 1999. A norma alterou a 
Lei nº 8.213, de 1991, e instituiu o fator 
previdenciário. 
 
Essa lei trouxe uma nova regra de 
cálculo, ampliando gradualmente a base 
de cálculo dos benefícios, que passaram 
a ser os maiores salários de contribuição 
correspondentes a 80% de todo o 
período contributivo do segurado (RE 
1276977). 
 
A nova legislação, porém, trouxe uma 
regra de transição para quem já 
contribuía à Previdência Social. O 
benefício deveria ser calculado a partir 
das contribuições posteriores a julho de 
1994. A revisão, agora, buscava incluir 
nos cálculos todo o período de 
contribuição do segurado — 
beneficiando quem teve as melhores 
contribuições antes desse período. 
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Votos 
 
O relator da ação no STF, ministro 
Marco Aurélio Mello (aposentado), foi o 
primeiro a votar. Se posicionou para que 
prevaleça a regra mais favorável aos 
segurados. O ministro afirmou que, sob 
o ângulo da razoabilidade, não seria 
legítima a imposição da regra de 
transição, mais gravosa que a definitiva. 
“A regra de transição não contempla 
com homogeneidade as situações 
individuais”. 
 
Por isso, votou para que prevaleça o 
critério de cálculo que proporcione a 
maior renda mensal possível ao 
contribuinte, a partir do histórico das 
contribuições. O voto foi acompanhado 
pelos ministros Edson Fachin, Cármen 
Lúcia, Rosa Weber e Ricardo 
Lewandowski. 
 
O ministro Kassio Nunes Marques foi o 
primeiro a divergir. De acordo com o 
ministro, há uma questão processual 
que leva a aceitar o pedido do INSS na 
ação. Ainda segundo Nunes Marques, 
aceitar o pedido de revisão seria um 
risco para o sistema de previdência, 
tendo em vista o impacto econômico do 
tema. 
 
Além disso, acolher o pedido ainda 
levaria à coexistência de dois formatos 
distintos para a mesma categoria de 
segurados filiados antes de novembro de 
1999: um modelo mais restritivo, com 
período contributivo limitado à média 
de 36 contribuições em um intervalo não 
superior a 48 meses, e outro, mais 
complacente, contemplando as 
contribuições de todo o período 
contributivo. O ministro também 
destacou o impacto econômico para o 
INSS. O voto foi seguido pelos ministros 
Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís 
Roberto Barroso e Luiz Fux. 
 

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

cia/2022/02/11/stf-vai-retomar-

julgamento-sobre-reviso-da-vida-toda-

no-fim-do-ms.ghtml 
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Brasil 

Família tem direito à herança 
digital: com quem ficam as 
mensagens, contas com 
milhares de seguidores, 
milhas e criptomoedas após a 
morte de seu dono? 
 
Apesar da digitalização crescente em 
várias áreas, acelerada na pandemia, a 
chamada herança digital ainda é um 
ponto cinzento na Justiça brasileira 
 
Elisa Martins 
14/02/2022 - 03:30 / Atualizado em 
14/02/2022 - 07:27 

Herança digital Foto: Editoria de arte 

 

SÃO PAULO — Em abril do ano passado, 

a família de João Vitor Duarte Neves, de 

20 anos, contratou um escritório de 

advogados depois que o rapaz morreu 

atropelado em Santos, no litoral 

paulista. Além do acompanhamento do 

inquérito policial, veio outro pedido: que 

a família conseguisse acesso ao conteúdo 

do celular de João Vitor. Começou, ali, 

um processo cujo desfecho se deu só no 

mês passado, quando a Justiça enfim 

concedeu uma liminar para que os 

parentes tivessem direito a rever as 

fotos, vídeos e mensagens. 

 

— De um lado estava a proteção de dados 

e do outro a dor de uma família que 

clamava pelo resgate e obtenção daquela 

herança digital. Havia um apelo afetivo, 

já que no aparelho estavam as últimas 

fotos e vídeos de um ente querido e que 

se perderiam em um mundo em que 

quase ninguém mais tem esses registros 

impressos — conta o advogado Marcelo 

Cruz, que assumiu o caso com os 

advogados Marcio Harrison e Octavio 

Rolim. 

 

A questão emocional se sobrepôs e, em 

janeiro, o juiz Guilherme de Macedo 

Soares determinou que a Apple, 

fabricante do celular, concedesse o 

acesso da família ao conteúdo. Com a 

decisão, a empresa disse que poderia 

transferir os dados salvos no Apple ID , 

a conta que identifica cada usuário e 

seus dados pessoais. E as informações 

foram então passadas a um irmão de 

João Vítor. 

 

Histórias desse tipo têm aumentado, 

mas estão longe de um desfecho comum. 

Apesar da digitalização crescente em 

várias áreas, e acelerada na pandemia, a 

chamada herança digital ainda é um 

ponto cinzento na Justiça brasileira. 

Para além do valor sentimental de fotos, 

vídeos e mensagens em celulares, o 

termo abrange um patrimônio que vale 
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dinheiro, e que vai de perfis em redes 

sociais (algumas com milhares de 

seguidores e bem lucrativas) a milhas de 

companhias aéreas, cashbacks e até 

criptomoedas. É um universo imenso — 

e sem regulação. 

 

— Não existe um regramento específico 

para tratar dessa matéria. No Código 

Civil, onde está a disposição sobre 

sucessão, não há previsão de sucessão 

dos bens digitais. E quando se vai para a 

esfera do Judiciário o juiz tenta adequar 

o Direito a cada caso. Obviamente isso 

gera muita insegurança jurídica. E vira 

uma roleta, dependendo do juiz ou do 

próprio tribunal — explica a advogada 

Fernanda Figueiredo, sócia-consultora 

da Innocenti Advogados. 

 

Exemplos recentes expõem a falta de 

entendimento uniforme sobre a 

transmissibilidade desses dados digitais. 

 

Em janeiro, em Minas Gerais, uma 

família pediu acesso ao Apple ID para 

recuperar informações do celular e do 

laptop do parente falecido. O Tribunal 

de Justiça do estado entendeu que os 

dados faziam parte de uma herança 

digital, mas indeferiu o pedido. Disse 

que não havia justificativa econômica 

para transmitir esse acesso aos 

herdeiros. 

 

Direito à privacidade 

 

Na prática, falta não só jurisprudência 

sobre o patrimônio digital como clareza 

sobre se o direito de proteção à 

privacidade se estende também a quem 

já morreu. 

 

Em março do ano passado, em São 

Paulo, a Justiça negou o acesso de pais 

ao perfil da filha morta em um acidente 

de carro. A alegação foi que em vida a 

moça havia marcado nas configurações 

da rede social o desejo de que o perfil 

fosse excluído na hipótese de 

falecimento. 

 

Já em Mato Grosso do Sul, uma mãe 

conseguiu liminar para excluir o perfil 

da filha de uma rede social mesmo com 

a opção de que a conta seguisse ativa. 

 

— Há um impasse entre seguir a lei de 

proteção de dados e da privacidade ou 

seguir as regras do Código Civil e 

entender que um perfil de rede social 

também é parte de uma herança digital e 

deve ser partilhado entre os herdeiros. 

  

No caso de perfis de pessoas famosas e 

com valor financeiro, também há 

indefinição. A falta de regulamentação 

deixa essa lacuna legal e ainda leva a 

conflitos entre legislações — explica a 

advogada Laura Morganti, sócia da área 

Cível e de Resoluções de Conflitos da 

Innocenti Advogados. 

 
https://oglobo.globo.com/brasil/famili
a-tem-direito-heranca-digital-com-

https://oglobo.globo.com/brasil/familia-tem-direito-heranca-digital-com-quem-ficam-as-mensagens-contas-com-milhares-de-seguidores-milhas-criptomoedas-apos-morte-de-seu-dono-25391557
https://oglobo.globo.com/brasil/familia-tem-direito-heranca-digital-com-quem-ficam-as-mensagens-contas-com-milhares-de-seguidores-milhas-criptomoedas-apos-morte-de-seu-dono-25391557
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quem-ficam-as-mensagens-contas-
com-milhares-de-seguidores-milhas-
criptomoedas-apos-morte-de-seu-
dono-25391557 
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Economia 

Em ano eleitoral, crise deve 
empurrar mais 1 milhão de 
brasileiros para a fila do 
desemprego 
 
A geração de vagas não será suficiente 
para absorver quem está entrando no 
mercado. É a mais alta taxa em ano 
eleitoral dos últimos sete pleitos 
 
Fernanda Trisotto 
14/02/2022 - 03:30 / Atualizado em 
14/02/2022 - 08:09 
 

Nelton Laurino Pinto com a mulher 

Camilly Vitória e os filhos. Nelton está 

desempregado Foto: CRISTIANO 

MARIZ / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — Nelton Laurindo Pinto, de 

30 anos, procura emprego com carteira 

assinada há quatro anos. Sem conseguir 

uma oportunidade, o morador da Cidade 

Estrutural, comunidade localizada a 20 

quilômetros da Praça dos Três Poderes, 

em Brasília, vinha recorrendo a 

pequenos serviços em obras para 

garantir o sustento da mulher e dos dois 

filhos, de 2 e 3 anos. Mas até isso ficou 

difícil. 

— Eu mando currículo para empresas 

para todo lado, procuro na internet, mas 

nunca me chamaram. Nunca trabalhei 

com carteira assinada. Vou em obra 

porque é o recurso que sobra, mas agora 

deu uma parada — conta. 

 

Neste ano eleitoral, a lenta recuperação 

do mercado de trabalho, com inflação e 

juros altos, deve dominar os debates. 

Tiago Tristão, economista da Absolute 

Investimentos, estima que ao fim de 

2022 serão 13,4 milhões de pessoas 

desempregadas, 1 milhão a mais que no 

fim do ano passado, mesmo com a 

expectativa da geração líquida de 400 

mil vagas neste ano. Ou seja, a geração 

de vagas não vai acompanhar o aumento 

da procura por trabalho. 

 

— O desemprego não vai cair de 12% 

para 8% em um ou dois anos. Vamos 

conviver com taxa de desemprego 

elevada por alguns anos. Quem assumir 

o governo, do ponto de vista da narrativa 

econômica, não tem problema, porque 

se a economia voltar ao potencial ao 

longo do tempo, tem quatro anos para 

uma recuperação. O problema é para 

quem está no governo agora — diz 

Tristão. 

 

INFLAÇÃO PESOU NO BOLSO DO 

BRASILEIRO EM 2021. VEJA 

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS 

VILÕES 

 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
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Os combustíveis foram os principais 

vilões da inflação em 2021. O etanol 

disparou 62,23% no ano passado. Já a 

gasolina, 47,49%. O gás de botijão subiu 

36,99%. São preços que influenciam 

outros preços na economia Foto: Edilson 

Dantas / Agência O Globo 

 

Com a alta nos preços dos combustíveis, 

o grupo dos transportes teve alta forte 

em 2021, pesando no bolso dos mais 

pobres. A alta acumulada foi de 21,03% 

Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo 

 

Entre os gêneros alimentícios, o café foi 

um dos que mais encareceram em 2021. 

Os alimentos formam um dos grupos de 

maior alta de preços na composição do 

IPCA: subiram 14% no ano passado. As 

bebidas ficaram, em média, 7,94% mais 

caras. Foto: Arquivo 

 

Até mesmo o churrasco, uma das 

principais escolhas de lazer do brasileiro 

nas horas vagas, ficou salgado em 2021. 

As carnes subiram 8,45% em média no 

ano passado Foto: Fábio Rossi / Agência 

O Globo 

 

Outro item essencial no orçamento do 

brasileiro, a energia elétrica disparou em 

2021 sob efeito da crise hídrica, que 

limitou a operação de hidréletricas. No 

ano, tarifa de eletricidade residencial 

subiu 21,21% Foto: TINGSHU WANG / 

Reuters 
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A inflação fez disparar o IGP-M, índice 

que reajusta contratos de aluguel, que 

tiveram alta média de 6,96% segundo o 

IBGE. Além disso, preços de material de 

construção encareceram imóveis novos 

e reformas. Resultado: o grupo 

habitação acumulou alta de 13,05% em 

2021. Foto: Brenno Carvalho / Agência 

O Globo 

 

Uma situação que não deve se alterar na 

próxima década, na avaliação de Lucas 

Assis, analista da Tendências 

Consultoria. Ele diz que a taxa de 

desemprego deve ficar em dois dígitos 

nos próximos dez anos, apesar de prever 

para dezembro um número de 

desempregados menor do que Tristão: 

12,7 milhões. 

 

— A incerteza gerada pelo ciclo eleitoral 

doméstico limita o dinamismo 

econômico e gera consequências para a 

retomada do emprego. O cenário para 

2022 está bastante deteriorado e é 

desafiador, com destaque negativo para 

a queda do rendimento médio dos 

trabalhadores — explica Assis, 

lembrando que os impactos poderão ser 

duradouros. — Isso gera uma perda de 

capital humano muito grande, afetando 

a produtividade: 

Taxa pode chegar a 13% 

 

Nelton Pinto não é o único 

desempregado na casa em que vive com 

família e divide com outros parentes. 

Sua cunhada, Maria Marta Santiago da 

Cruz, de 22 anos, está há dois anos sem 

trabalhar. O marido dela, vidraceiro, é o 

único na casa com carteira assinada. 

Maria Marta, que já trabalhou com 

reciclagem, em restaurantes e como 

doméstica, também busca um trabalho 

formal. Candidatou-se a uma vaga de 

auxiliar de cozinha, sem sucesso. 

 

— Agora é procurar, mas desanima 

demais, ainda mais quando a gente 

chega no lugar e o pessoal diz que não 

tem mais vaga, que acabou. Mas não 

pode perder a esperança — diz a jovem, 

que tem dois filhos. 

 

A taxa no fim dos governos 

 

A economia estagnada — o mercado 

projeta crescimento de apenas 0,30% do 

Produto Interno Bruto (PIB) este ano — 

vai afetar a decisão dos eleitores, dizem 

especialistas. Bancos e consultorias 

estimam que o desemprego pode fechar 

2022 entre 11,8% e 13%, acima dos 

registrados em outros anos eleitorais. 

 

Na reeleição de Fernando Henrique 

Cardoso, em 1998, a Pesquisa Mensal do 
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Emprego (PME), do IBGE, hoje extinta, 

mostrava taxa de desemprego em 

dezembro de 6,32%. Em 2002, quando o 

PT ganhou as eleições do PSDB, o índice, 

ainda medido pela PME mas com nova 

metodologia, que captava melhor o 

desemprego, era de 10,5%. 

 

Índice em ano eleitoral 

 

Quando o país reelegeu Lula em 2006, a 

taxa de desocupação era de 8,4%. E na 

eleição de 2010, quando o petista 

conseguiu fazer de Dilma Rousseff a sua 

sucessora, o índice estava em 5,3%. 

 

Em 2014, a crise econômica que então 

começava ainda não havia se refletido no 

mercado de trabalho quando das 

eleições. Na época, a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio (Pnad) 

Contínua mostrou que a taxa de 

desemprego fechou o ano em 6,6%, uma 

das menores da série, e Dilma foi 

reeleita. 

 

Desde então, com dois anos de recessão 

(2015 e 2016) e a pandemia, esse 

indicador só aumentou. Na última 

eleição, em 2018, a taxa média de 

desemprego no ano ficou em 12,3%. O 

indicador fechou o ano em 11,7%. 

 

AS CIDADES MAIS CARAS DO 

MUNDO 

 

  

Tel Aviv subiu e ficou em primeiro lugar 

Foto: Pablo Jacob / Agência O 

Globo

A Torre Eiffel, em Paris: cidade desceu 

uma posição no ranking das cidades 

mais caras do mundo Foto: PHILIPPE 

LOPEZ / 

AFP

Cingapura. A vista aérea do circuito nas 

ruas de Marina Bay Foto: Tim Chong / 

Reuters

https://oglobo.globo.com/economia/as-cidades-mais-caras-do-mundo-25301002
https://oglobo.globo.com/economia/as-cidades-mais-caras-do-mundo-25301002
https://oglobo.globo.com/economia/as-cidades-mais-caras-do-mundo-25301002
https://oglobo.globo.com/economia/as-cidades-mais-caras-do-mundo-25301002
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Zurique, na Suíça, divide posição com 

Paris e Hong Kong Foto: Jan Geerk / 

Divulgação 

 

Hong Kong se manteve no topo do 

ranking das cidades mais caras do 

mundo, ocupando a quinta posição 

Foto: Bloomberg 

 

Nova York retoma a sétima posição do 

ranking. Foto: Bloomberg 

Genebra, onde fica a sede da 

Organização Mundial do Comércio 

(OMC), fica na sétima posição Foto: 

Fabrice Coffrini / AFP 

 

Copenhagem, na Dinamarca, aparece 

em oitavo lugar, na frente de Los 

Angeles no ranking Foto: Bax Lindhardt 

/ Reuters 

 

Los Angeles se manteve em nono lugar. 

Foto: Pixabay 
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Osaka, no Japão, caiu para a última 

posição no top10 Foto: Pixabay 

  

O problema é mais grave para os jovens, 

que, sem experiência, têm mais 

dificuldade para entrar no mercado de 

trabalho em crise, o que compromete a 

sua renda futura: 

 

— A vida do jovem é difícil, 

principalmente para quem está 

entrando no mercado no momento de 

recessão. Estudos mostram que, quando 

se entra no mercado num momento em 

que a economia está mais dinâmica e 

gerando mais oportunidade, mais 

rapidamente as pessoas são realocadas 

em postos mais produtivos. Na 

depressão, as oportunidades são 

menores, e as chances de realocação, 

mais difíceis. Além disso, a renda, ao 

longo do ciclo de vida laboral, tende a ser 

menor — aponta Tristão. 

 

Baixa qualificação e informalidade 
 

 O economista-chefe da MB Associados, 

Sergio Vale, avalia que a recuperação 

vigorosa de 2021 não vai se repetir este 

ano. O mercado de trabalho, diz, 

continuará precário, sustentado por 

ocupações que exigem baixa qualificação 

e informais, com o agravante da inflação, 

que corrói a renda do trabalhador. Esta 

já caiu 11% frente ao ano passado. 

 

— São dois pontos que geram 

insatisfação: para quem está 

procurando, é não achar o emprego de 

qualidade; e para todo mundo, é a 

inflação corroendo a renda, mesmo de 

quem está empregado e no mercado 

formal — diz Vale. 

 

A reversão desse quadro depende do 

aquecimento da atividade econômica. O 

que não deve acontecer, de acordo com 

as projeções da MB para o PIB deste ano, 

que são de estagnação. 

 

— Vai demorar para chegar a uma taxa 

de desemprego de um dígito. Para isso 

acontecer, vamos precisar de taxas de 

crescimento da economia mais 

expressivas. O crescimento que temos 

tido, entre 1% e 2%, não vai ser suficiente 

— ressalta Vale. 

 

Tema já está na campanha 
 

Antes mesmo de a campanha eleitoral 

oficialmente começar, o tema já vem 

ganhando espaço nas discussões pré-

eleitorais. A revogação de parte da 

reforma trabalhista na Espanha trouxe o 

debate sobre a reforma trabalhista 

aprovada no Brasil em 2017. 
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Mudanças foram defendidas pelo ex-

presidente Lula, pré-candidato pelo PT, 

e por Ciro Gomes, pré-candidato pelo 

PDT. Já Bolsonaro usa os 2,7 milhões de 

vagas com carteira geradas no ano 

passado para afirmar que o mercado 

melhorou. 

 

A ação mais bem-sucedida do governo 

nessa área foi o programa de 

manutenção do emprego e renda (BEm), 

que permitiu a suspensão de contratos 

de trabalho e a redução de jornada e 

salários durante a pandemia, o que 

protegeu milhões de empregos. Já a 

Carteira Verde e Amarela, promessa de 

campanha que flexibilizaria direitos 

trabalhistas para incentivar a 

contratação de jovens, foi barrada no 

Congresso. 

 

A última ação do governo para tentar 

fomentar a geração de vagas foi a criação 

de um programa de serviço social 

voluntário, sem vínculo empregatício e 

com o pagamento de meio salário 

mínimo, autorizado pela medida 

provisória (MP) 1.099. O programa 

oferece cursos de qualificação para 

jovens entre 18 e 29 anos e para pessoas 

acima de 50 anos que estejam 

desempregadas há mais de dois anos. 

 

O projeto depende da adesão de 

municípios, que serão os responsáveis 

pelos custos e pela implementação. O 

movimento sindical defende a 

derrubada da MP, sob o argumento de 

que ela torna mais precária a relação de 

trabalho. 

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

acroeconomia/em-ano-eleitoral-crise-

deve-empurrar-mais-1-milhao-de-

brasileiros-para-fila-do-desemprego-

25392989 

 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/em-ano-eleitoral-crise-deve-empurrar-mais-1-milhao-de-brasileiros-para-fila-do-desemprego-25392989
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/em-ano-eleitoral-crise-deve-empurrar-mais-1-milhao-de-brasileiros-para-fila-do-desemprego-25392989
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/em-ano-eleitoral-crise-deve-empurrar-mais-1-milhao-de-brasileiros-para-fila-do-desemprego-25392989
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/em-ano-eleitoral-crise-deve-empurrar-mais-1-milhao-de-brasileiros-para-fila-do-desemprego-25392989
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/em-ano-eleitoral-crise-deve-empurrar-mais-1-milhao-de-brasileiros-para-fila-do-desemprego-25392989
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Economia 

'Dinheiro esquecido' no BC: 
veja regras e datas para 
saques 
 
Consulta para valores a receber de 
contas bancárias antigas foi liberada 
pelo Banco Central; pagamentos serão 
feitos entre os dias 7 e 25 de março e 
exigirão cadastro na plataforma Gov.br 
 
Guilherme Bianchini, O Estado de 
S.Paulo 
 
14 de fevereiro de 2022 | 08h00 
 
O site do Banco Central em que 

pessoas e empresas podem consultar se 

possuem valores esquecidos em 

instituições financeiras entrou no ar na 

noite deste domingo, 13, embora 

estivesse programado para funcionar a 

partir desta segunda-feira, 14. 

O Sistema Valores a Receber já 

pode ser consultado neste 

endereço. Basta informar o CPF ou 

o CNPJ e a data de nascimento da 

pessoa ou a de abertura da empresa.  

 

 

Caso tenha valores a receber, o usuário 

será informado sobre a data e o período 

para consultar e solicitar o resgate do 

saldo existente. Para dar andamento no 

processo, será necessário estar 

cadastrado na plataforma Gov.br, do 

governo federal. 

A divisão de agendamentos se dará de 

acordo com o ano de nascimento - para 

pessoas físicas - ou de criação da 

empresa - para pessoas jurídicas. 

 

• Para datas de nascimento ou 

criação de empresas antes 

de 1968, o período de 

agendamento de consulta e 

resgate será entre 7 e 11 de 

março, com repescagem no 

dia 12 

• Para quem nasceu ou criou a 

empresa entre 1968 e 1983, 

o intervalo é de 14 a 18 de 

março, com repescagem no 

dia 19 

• Para pessoas nascidas ou 

empresas criadas após 1983, 

o agendamento ficará entre 

21 e 25 de março, com 

repescagem no dia 26 

 

Usuários que perderem a data do 

agendamento original e a repescagem 

poderão consultar ou solicitar o resgate 

do saldo existente a partir de 28 de 

março. 

 

O Sistema Valores a Receber foi aberto 

para consultas pela primeira vez no fim 

de janeiro no site do Banco Central, mas 

saiu do ar horas depois por causa da 

altíssima demanda. 

 

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

ias/geral,novo-site-banco-central-

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cpf-cadastro-de-pessoas-fisicas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnpj-cadastro-nacional-de-pessoa-juridica
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,consultar-dinheiro-esquecido-valores-receber-banco-central-novo-site,70003972686
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,consultar-dinheiro-esquecido-valores-receber-banco-central-novo-site,70003972686
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=17ef7d4f6ad
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-site-banco-central-dinheiro-esquecido-calendario-saque,70003978488
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-site-banco-central-dinheiro-esquecido-calendario-saque,70003978488
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dinheiro-esquecido-calendario-

saque,70003978488 

 

Retorne ao índice  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-site-banco-central-dinheiro-esquecido-calendario-saque,70003978488
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novo-site-banco-central-dinheiro-esquecido-calendario-saque,70003978488
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Economia 

‘A liberdade de expressão é 
direito maior, mas há limites’, 
diz Carlos Ayres Britto 
 

Paula Bonelli 

14 de fevereiro de 2022 | 04h50 

 
O ministro aposentado do STF Carlos 

Ayres Britto. Foto: Tereza Sá 

 

Passados nove anos da sua despedida 

do Supremo Tribunal Federal, Carlos 

Ayres Britto não se afasta de seu 

exemplar da Constituição e sempre a 

consulta quando discute justiça – e a 

cada vez reafirma sua convicção de que a 

liberdade de expressão, ali detalhada, é 

um dos direitos essenciais da vida do 

País. “Sem ela, a personalidade humana 

se esboroa, se desmilingue… mas há 

limites”. 

 

Essas delicadas fronteiras da 

comunicação dirigida ao público amplo 

são aqui destrinchadas pelo jurista por 

conta do caso do apresentador Bruno 

Aiub, o Monark, que defendeu há 

poucos dias, no YouTube, a criação de 

um partido nazista no Brasil. 

 

Após essa conversa, ele acabou 

sendo demitido do podcast Flow. 

Atualmente, Ayres Britto dá aulas de 

doutorado na Uniceub e trabalha em seu 

escritório em Brasília, onde vive há 19 

anos. É autor de dez livros, cinco de 

Direito e cinco de poesias, além de mais 

de 100 artigos jurídicos. Confira a seguir 

a entrevista feita por videoconferência 

pela repórter Paula Bonelli. 

 

A liberdade de expressão e de 

organização, como tratadas na 

Constituição, podem incluir a 

defesa de teses nazistas e racistas? 

 

Na Constituição, para mim, o maior de 

todos os direitos substantivos é a 

liberdade de expressão. Somos livres 

para expressar a nossa atividade de 

conteúdo artístico, científico, intelectual 

ou comunicacional. Sem a liberdade de 

expressão, a personalidade humana se 

esboroa, se desmilingue. Mas há limites. 

Quem extravasar o campo de atuação 

legítimo e invadir indevidamente o 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf-supremo-tribunal-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/monark-bruno-aiub
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,monark-flow-podcast-partido-nazista-brasil-bebado-kim-kataguiri-tabata,70003972999
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espaço de terceiros, ferindo a 

intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem, vai responder pelos excessos 

cometidos. Mas não dá para amordaçar, 

colocar um zíper e cadeado na boca de 

ninguém. O nazismo é um atentado ao 

Estado Democrático de Direito. Isso está 

na Constituição no artigo 5.º, inciso 74: 

constitui crime inafiançável e 

imprescritível a ação de grupos armados 

civis ou militares contra a ordem 

constitucional. 

 

Como analisa o caso do Monark? 

 

Ele incorreu em nazismo e em atentado 

à democracia, não é isso? Eu nunca dou 

uma resposta categórica para enquadrar 

logo as coisas no tipo legal, gosto de 

reunir os elementos, repassar o vídeo, 

ver em que circunstâncias a 

protagonização humana se deu porque 

eu sou juiz ainda de cabeça. Eu saí do 

Supremo mas o Supremo não saiu de 

mim. Continuo vendo as coisas 

buscando a imparcialidade, a isenção, a 

objetividade. 

 

O presidente Bolsonaro associou a 

vacina contra a Covid à Aids e 

também divulgou detalhes de uma 

investigação da Polícia Federal em 

live. Acha que algo deveria ter sido 

feito pelo procurador-geral da 

República que não foi feito? 

 

São cinco inquéritos em andamento, a 

começar pelo das fake news. Não posso 

dizer que não foi feito porque ainda está 

em tempo de fazer. Acho que os fatos são 

muito recentes e que o Ministério 

Público pode, de modo cuidadoso, estar 

tomando essas providências. E é crime o 

funcionário público divulgar 

informações sobre fatos de que teve 

ciência em razão do cargo e fatos 

acobertados por sigilo. 

 

Há uma preocupação com a 

questão das fake news nas 

eleições. Como traçaria um limite 

entre liberdade de expressão e 

fake news? 

 

A liberdade de expressão tem que ter um 

conteúdo artístico, intelectual, 

científico, concatenação de ideias. É 

reducionismo tacanho identificar fake 

news como liberdade de expressão. As 

fake news não são liberdade de 

expressão. 

 

O STF tem sido intervencionista na 

política? 

 

O Supremo, como característica central, 

não tem sido usurpador de 

competências de outros poderes. O que 

ele tem sido, corretamente, é proativo. 

Não tem ido além do potencial 

normativo do direito, porque é proibido 

ir além, mas tem exercido, cumprido o 

dever de não ficar aquém. Graças ao 
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Supremo, por exemplo, é que mais 

pessoas não morreram de covid – 

quando ele definiu que a competência 

em matéria de saúde pública, incluindo 

vacina, é de todos os entes federados e 

não apenas da União. 

 

https://cultura.estadao.com.br/blogs/d

ireto-da-fonte/a-liberdade-de-

expressao-e-direito-maior-mas-ha-

limites-diz-ayres-britto/ 

 

Retorne ao índice 

  

https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/a-liberdade-de-expressao-e-direito-maior-mas-ha-limites-diz-ayres-britto/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/a-liberdade-de-expressao-e-direito-maior-mas-ha-limites-diz-ayres-britto/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/a-liberdade-de-expressao-e-direito-maior-mas-ha-limites-diz-ayres-britto/
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/a-liberdade-de-expressao-e-direito-maior-mas-ha-limites-diz-ayres-britto/
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Mercado 

Consulta a dinheiro esquecido 
do Banco Central está no ar; 
veja calendário 
 
Transferências bancárias serão 
liberadas conforme o mês de 
nascimento 
 
13.fev.2022 às 22h52Atualizado: 
14.fev.2022 à 0h10 
 
SÃO PAULO 

A nova consulta ao Sistema de Valores a 

Receber do Banco Central já está no ar e 

os brasileiros podem saber se têm 

dinheiro esquecido em bancos ou não. 

O Banco Central criou um calendário de 

liberação das transferências bancárias, 

que varia de acordo com o ano de 

nascimento do cidadão ou da criação da 

empresa. Apenas a partir da data 

definida será possível saber o valor exato 

que poderá ser resgatado. Para fazer a 

consulta, basta informar o CPF e a data 

de nascimento ou CNPJ e a data de 

abertura da empresa. 

 

Para nascidos antes de 1968, as 

transferências poderão ser solicitadas 

entre os dias 7 e 11 de março. Já para 

nascidos após 1983, a liberação ocorrerá 

entre 21 e 25 de março. Há ainda um 

período de repescagem para quem 

perder a data definida. 

VEJA O CALENDÁRIO DE 

LIBERAÇÕES DAS 

TRANSFERÊNCIAS 

 

Nessas datas quem tem dinheiro a 

receber saberá quanto poderá sacar 

Data de 

nascimen

to (pessoa 

física) ou 

de criação 

da 

empresa 

Período de 

agendamen

to (consulta 

e resgate) 

Data de 

repescage

m (para 

quem 

perder a 

data 

agendada

) 

Antes de 

1968 
7 a 11/3 12/mar 

Entre 

1968 e 

1983 

14 a 18/3 19/mar 

Após 

1983 
21 a 25/3 26/mar 

 

Quando receber o agendamento, é 

necessário conferir se foi para o período 

de 4h às 14h ou de 14h às 24h. Se 

esquecer ou perder a data e o período 

agendados, basta fazer a consulta 

novamente para confirmar a 

informação. No caso de quem não voltar 

ao sistema no período definido, o 

calendário prevê uma data para 

repescagem. 

 

O início da consulta começou algumas 

horas antes do previsto. Às 22h45 deste 

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
http://www.folha.com.br/
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domingo (13), já era possível saber se há 

dinheiro para receber ou não. 

 

Para quem tiver dinheiro, o sistema 

informará uma data para retornar ao 

site, conhecer os valores disponíveis e 

solicitar sua transferência, a partir de 7 

de março. O dinheiro deverá ser 

depositado via Pix, TED ou DOC em até 

12 dias úteis. 

 

Esta segunda consulta exigirá uma conta 

no portal gov.br com nível de segurança 

ouro ou prata, considerados mais 

seguros. Ou seja, quem descobriu que 

tem dinheiro para receber deve atualizar 

seu cadastro gov.br para poder consultar 

quanto receberá e pedir a transferência. 

Veja abaixo o passo a passo. 

 

Tela do site do Banco Central mostra que 

há valores a receber e o período em que 

será necessário fazer nova consulta para 

saber quanto terá para sacar e pedir a 

transferência. – Reprodução 

 

QUEM NÃO TEM DINHEIRO 

PODERÁ FAZER NOVA 

CONSULTA EM 2 DE MAIO 

No caso de quem não tem valores a 

receber nessa primeira etapa, o sistema 

informa que o cidadão poderá fazer uma 

nova consulta a partir de 2 de maio deste 

ano, na segunda fase de liberações. 

 

Nesta primeira etapa, terão direito a 

reaver o dinheiro esquecido titulares de 

contas-correntes ou poupança 

encerradas com saldo disponível. Serão 

ainda devolvidas tarifas e parcelas ou 

obrigações relativas a operações de 

crédito cobradas indevidamente, desde 

que a devolução esteja prevista em 

termo de compromisso assinado pelo 

banco com o BC. 

 

Além disso, cotas de capital e rateio de 

sobras líquidas de beneficiários e 

participantes de cooperativas de crédito 

e recursos não procurados relativos a 

grupos de consórcio encerrados também 

poderão ser reavidos. 

 

O Banco Central prevê que na segunda 

etapa de liberações, que deve ocorrer 

ainda em 2022, serão disponibilizados 

também os valores de tarifas e parcelas 

cobradas indevidamente em operações 

de crédito, como empréstimos e 

financiamentos. Também devem entrar 

valores de contas de corretoras e 

distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, finalizadas com saldo. 

 

VEJA O PASSO A PASSO PARA 

RESGATAR O DINHEIRO 



31 

 

 

Cédulas de real - Gabriel 

Cabral/Folhapress 

1) Consulte se possui valores a 

receber 

• Acesse o 

site valoresareceber.bcb.gov.br 

• Informe seu CPF ou CNPJ 

• Se houver valores a receber, o 

sistema informará uma data para 

que retorne ao site e solicite o 

dinheiro disponível, a partir de 7 

de março 

• Ainda não será possível saber o 

valor que poderá ser resgatado 

2) Se tiver dinheiro esquecido nos 

bancos, verifique seu cadastro 

Gov.br 

• Se você ainda não tiver login 

Gov.br, faça seu cadastro 

gratuito no site ou pelo app 

Gov.br (Google Play e App 

Store). Será exigido um 

cadastro Gov.br nível prata ou 

ouro para solicitar os recursos. 

Não será possível acessar o 

sistema com login Registrato 

Crie ou atualize seu login 

• Clique 

em https://acesso.gov.br e 

insira seu CPF; também é 

possível realizar esse passo 

baixando o aplicativo do sistema 

gov.br em celulares com sistema 

operacional Android e iOS 

• Selecione as opções de Termo de 

Uso, Não sou robô e clique no 

botão Continuar 

Como aumentar o nível de 

segurança da conta 

• Logue em sua conta no portal 

gov.br com seu CPF e senha 

cadastrada 

• No menu em lista, clique na 

opção "Privacidade" e, em 

seguida, em "Gerenciar lista de 

selos de confiabilidade" 

• Na página de autorização de uso 

de dados pessoais, clique em 

"Autorizar" 

• Na página aberta, aparecerá o 

nível de segurança atual de sua 

conta. A maioria das contas são 

criadas com nível bronze 

• A página exibirá a lista de opções 

para "adquirir novas 

confiabilidades do gov.br", ou 

seja, aumentar a segurança da 

sua conta. Algumas alternativas, 

como a validação facial pelo 

Denatran para obter nível prata, 

exigem que o usuário tenha 

cadastrado a biometria em 

outras bases de dados do 

governo 

• Quem possui conta em banco 

pode adquirir o nível prata por 

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://acesso.gov.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.meugovbr
https://apps.apple.com/br/app/meu-gov-br/id1506827551
https://apps.apple.com/br/app/meu-gov-br/id1506827551
https://acesso.gov.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.meugovbr
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.meugovbr
https://apps.apple.com/br/app/gov-br/id1506827551
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meio do cadastro validado via 

internet banking. Dessa forma, a 

plataforma do governo 

confirmará seus dados pelo login 

na instituição financeira. Nesse 

caso, após clicar em "Cadastro 

via Internet Banking do [nome 

do banco]", siga os passos do seu 

banco para acessar sua conta 

Como atualizar o perfil Gov.br 

pelo internet banking 

Também é possível acessar diretamente 

a conta gov.br através do login bancário, 

automaticamente garantindo a 

validação dos dados e obtenção do nível 

prata de segurança: 

• Acesse https://acesso.gov.br e, 

em "Outras opções de 

identificação", clique em "Seu 

banco" 

• No pop up de "Bancos 

credenciados", selecione o seu 

banco 

Se o usuário for cliente do Bradesco, por 

exemplo, os passos seguintes para 

obtenção do nível prata através da conta 

bancária serão, segundo o banco: 

• Clique em "Continuar" na página 

em que aparece a mensagem "O 

site Gov.br quer acessar 

algumas informações de seu 

perfil" 

• Em seguida, informe os dados da 

conta bancária, como agência e 

número 

• Acesse o aplicativo do Bradesco e 

selecione "Chave de Segurança" 

• Em seguida, selecione 

"Validação digital" 

• Escaneie o QR Code e digite o 

código de oito dígitos gerado no 

aplicativo 

• Digite a senha do internet 

banking 

• Na página de autorização, leia o 

termo de consentimento e clique 

em "Autorizar" 

• Aparecerá a mensagem 

"Autorização efetuada" e o 

usuário será direcionado para o 

site Gov.br. 

3) Descubra quanto você tem para 

resgatar e peça a transferência do 

dinheiro na data agendada 

• No dia definido pelo sistema do 

Banco Central, volte ao 

site valoresareceber.bcb.gov.br 

• Será necessário logar no SVR 

com sua conta gov.br nível prata 

ou ouro 

• Acesse o sistema, descubra o 

valor disponível e solicite a 

transferência, informando uma 

chave Pix 

• Se solicitar o resgate sem 

informar uma chave Pix, o 

usuário deverá ser contatado 

pelo banco em que optou receber 

o dinheiro para informar os 

dados da transferência via TED 

ou DOC. Atenção: o banco não 

pedirá senhas 

• Se a data não for respeitada, será 

preciso voltar na data da 

https://acesso.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
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repescagem definida pelo Banco 

Central 

4) Receba o dinheiro 

O dinheiro deve ser depositado via Pix, 

TED ou DOC pelo banco em até 12 dias 

úteis 

CONSULTA É FEITA 

EXCLUSIVAMENTE NO NOVO 

SITE 

A consulta e solicitação dos valores 

acontece exclusivamente através do 

endereço valoresareceber.bcb.gov.br. 

Não é possível fazer o procedimento 

através do site do Banco Central ou 

Registrato, como disponibilizado nos 

primeiros dias de divulgação do serviço, 

em janeiro. A mudança foi feita após 

queda do site do banco em 25 de janeiro 

em razão do alto volume de acessos. 

Os bancos são os responsáveis pelos 

valores e devem ser consultados em caso 

de reclamação. O BC também 

disponibiliza um canal para 

reclamações e atende o público por meio 

do número 145 (há custo de ligação local 

na chamada). Instituições financeiras 

podem tirar dúvidas sobre o serviço pelo 

email valoresareceber@bcb.gov.br. 

Segundo o BC, aqueles que não 

conseguirem solicitar a devolução do 

dinheiro não precisam se preocupar. 

"Eles são seus e continuarão guardados 

pelas instituições financeiras o tempo 

que for necessário, esperando até que 

você solicite a devolução", comunicou o 

banco no novo site. 

Sistema Valores a Receber reúne 

dinheiro esquecido nos bancos 

1.  

  

 

 

A partir de 14 de fevereiro começa a 

consulta ao dinheiro esquecido nos 

bancos pelo site 

valoresareceber.bcb.gov.br, do Banco 

Central. O SVR Adriano 

Machado/ReutersMAIS  

 

A ferramenta SVR (Sistema de Valores a 

Receber), que precisou ser retirada do ar 

após travar o site do Banco Central pela 

alta procura, reúne R$ 3,9 bilhões 

na primeira etapa de devolução. 

O BC divulgou que há, no total, R$ 8 

bilhões, no total, que podem ser 

recuperados. Haverá uma segunda fase 

de resgate de valores esquecidos. 

A maior parte do dinheiro que começou 

a ser liberado pelo Banco Central foi 

esquecida por pessoas físicas, e não por 

empresas. Dos 27,9 milhões de 

beneficiários que poderão ter acesso aos 

valores na primeira etapa de 

pagamentos, 26 milhões são de CPFs e 

1,9 milhão é de titulares de CNPJs. 

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/registrar_reclamacao
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/registrar_reclamacao
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1723075786078089-banco-central
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1723075786078089-banco-central
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/banco-central-suspende-consulta-aos-r-8-bi-esquecidos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/banco-central-suspende-consulta-aos-r-8-bi-esquecidos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/banco-central-suspende-consulta-aos-r-8-bi-esquecidos.shtml
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BC ALERTA PARA TENTATIVAS 

DE GOLPES 

O Banco Central não envia links ou entra 

em contato com consumidores para 

tratar do tema, solicitar senhas ou dados 

pessoais. O órgão recomenda ainda que 

os interessados não cliquem em links 

suspeitos enviados em nome da 

instituição e não façam qualquer tipo de 

pagamento para ter acesso aos valores. 

A empresa de cibersegurança Kaspersky 

identificou pelo menos 25 sites que 

usam o sistema Valores a Receber, do 

Banco Central, como isca para golpes 

financeiros. As páginas tentam se passar 

pelo sistema oficial do Banco Central 

para coletar dados como CPF e chaves 

Pix. 

Suzana Petropouleas , Luciana 

Lazarini , Ana Luiza 

Tieghi e Eduardo Cucolo 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado

/2022/02/banco-central-veja-calendario-

de-liberacao-do-dinheiro-

esquecido.shtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/golpe-pelo-whatsapp-usa-consulta-do-banco-central-como-isca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/golpe-pelo-whatsapp-usa-consulta-do-banco-central-como-isca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/golpe-pelo-whatsapp-usa-consulta-do-banco-central-como-isca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/suzana-petropouleas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/luciana-lazarini.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/luciana-lazarini.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/ana-luiza-tieghi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/ana-luiza-tieghi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/eduardo-cucolo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/banco-central-veja-calendario-de-liberacao-do-dinheiro-esquecido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/banco-central-veja-calendario-de-liberacao-do-dinheiro-esquecido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/banco-central-veja-calendario-de-liberacao-do-dinheiro-esquecido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/banco-central-veja-calendario-de-liberacao-do-dinheiro-esquecido.shtml
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Mercado 

Fundos de pensão querem 
mais tempo para cobrir 
déficit de 2020 e 2021 
 
Apesar do resultado negativo, planos de 
estatais descartam novas cobranças 
extras 
 
13.fev.2022 às 23h15 
 
Fernanda BrigattiNicola 
Pamplona 
 
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 

A forte oscilação das Bolsas e a 

disparada da inflação nos dois anos sob 

pandemia afetaram também o resultado 

dos fundos de pensão, que viram piorar 

seus balanços contábeis e, agora, 

querem do governo um prazo maior para 

cobrir o déficit nas contas de 2020 e 

2021. 

 

A Abrapp (Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar) apresentou a proposta à 

Previc em dezembro e deve voltar a 

discutir o assunto em reunião do CNPC 

(Conselho Nacional de Previdência 

Completar) nesta semana. 

 

Luiz Paulo Brasizza, vice-presidente da 

associação, diz que o prazo maior deve 

dar às entidades que administram os 

planos tempo para recuperar os 

prejuízos. "Precisa ficar bem claro que 

não se trata de insolvência, mas de um 

momento do mercado", afirma. 

Funcionários da ativa e aposentados de 

estatais como Petrobras, Caixa e 

Correios já pagaram bilhões em 

contribuições extras para cobrir rombos 

deixados por má gestão e fraudes 

- Eduardo Knapp/Folhapres 

 

"Tivemos uma situação atípica em 2020 

e 2021. Fazer esse plano de ajuste em 

2022 pode levar a uma venda 

desnecessária de ativos e isso não seria 

bom. Nossa proposta é discutir em 2023 

e 2024, quando esperamos que a 

situação já tenha melhorado." 

 

O adiantamento poderá evitar a 

necessidade de planos de 

equacionamento mais agressivos, como 

aqueles que incluem cobranças 

extraordinárias em aposentadorias e 

salários. 

 

Para milhares de aposentados e 

pensionistas dos maiores planos ligados 

a estatais, a mera perspectiva de novas 

cobranças é motivo de tensão. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fernanda-brigatti.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/bolsa-do-brasil-tem-3o-pior-desempenho-do-mundo-e-so-ganha-de-venezuela-e-turquia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/pandemia-faz-deficit-dos-fundos-de-pensao-dobrar-e-governo-estuda-permitir-saques.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/pandemia-faz-deficit-dos-fundos-de-pensao-dobrar-e-governo-estuda-permitir-saques.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/fundos-de-pensao-aproveitam-alta-dos-juros-para-comprar-titulos-publicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/fundos-de-pensao-aproveitam-alta-dos-juros-para-comprar-titulos-publicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/fundos-de-pensao-aproveitam-alta-dos-juros-para-comprar-titulos-publicos.shtml
http://www.folha.com.br/
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Atualmente, trabalhadores da ativa, 

aposentados e pensionistas de Postalis, 

dos Correios, Petros, da Petrobras, e 

Funcef, da Caixa, já têm mensalmente 

descontos em seus benefícios e salários 

para cobrir rombos passados. 

 

ROMBOS BILIONÁRIOS FORAM 

CAUSADOS POR 

INVESTIMENTOS MAL FEITOS 

 
Projetos apoiados pelo governo geraram 

déficit, resultando, anos depois, em 

mordida no bolso dos assistidos nas 

estatais 

• Sete Brasil 
A empresa criada para construir 

e alugar sondas de perfuração 

para a exploração do pré-sal, que 

pediu recuperação judicial em 

2016, deixando grandes 

prejuízos nos maiores fundos do 

país 

 

• Cobranças extras em salários e 

aposentadorias 
Em meados dos anos 2010, 

quase todas as grandes 

fundações tiveram que implantar 

programas de equacionamento, 

com a cobrança de taxas extras 

sobre os assistidos para 

equilibrar as contas 

 

• Operação policial e 

investigações 
A gestão dos fundos de pensão 

durante os governos PT se 

tornou alvo do Ministério 

Público Federal, por meio 

Operação Greenfield, que 

estimou em R$ 54 bilhões os 

prejuízos causados aos fundos de 

pensão de estatais 

 

A situação do Postalis é a mais delicada. 

Quarto maior do Brasil em número de 

participantes, o fundo corre o risco de 

ficar sem dinheiro para aposentadorias 

em 2026. Hoje, os participantes pagam 

contribuições extras para cobrir os 

déficits de 2012 e 2014, que somavam 

cerca de R$ 6 bilhões. 

 

Em 2015, o Postalis fechou o ano com 

novo déficit bilionário, que levou o 

fundo a sofrer intervenção pela Previc 

(Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar) em 2017. 

 

Agora, o fundo aguarda a aprovação de 

uma consolidação de déficits e de um 

agressivo plano de reestruturação. O 

saldo dos equacionamentos de 2012 e 

2014, pelos quais os participantes já 

pagaram cerca de R$ 450 milhões 

anuais, será somado ao déficit de 2015 e 

também ao mais recente, de 2020. Tudo 

chega a R$ 8 bilhões. 

 

Carlos Alberto Zachert, diretor de gestão 

previdencial do Postalis, espera que o 

plano entre em execução até o fim do 

semestre. A proposta passou pela 

direção dos Correios e agora caminha 

pela burocracia estatal –está na 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/greenfield-acusa-ex-presidentes-de-previ-funcef-e-petros-de-gestao-temeraria.shtml
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Secretaria de Coordenação e 

Governança das Estatais. 

 

Nesse plano, as contribuições extras 

continuarão praticamente iguais, mas 

passarão a ser vitalícias –as cobranças 

feitas atualmente durariam, em média, 

16 anos. Aposentados, que hoje pagam 

27,30% de seus benefícios, passarão a 

pagar 26,54%. Para pensionistas, a 

mordida será de 37,22%. Os 

funcionários da ativa terão desconto de 

17,84% (hoje é de 18,81%). O novo plano 

também acaba com o pecúlio, reduz pela 

metade o valor das pensões por morte, e 

corta 25% no 13º. 

 

O déficit e a baixa solvência do Postalis 

não são os únicos nós a serem desatados 

pela gestão do fundo. Os Correios estão 

na lista de privatizações do 

governo federal e, ainda que haja o risco 

de o processo não ser concluído no 

governo Jair Bolsonaro (PL), a estatal 

não tem novos concursos há anos e 

promoveu programas para incentivar 

demissões. Somente em 2021, 7.000 

novos benefícios foram concedidos. 

 

Na Funcef, fundação que gere a 

previdência dos empregados da Caixa, 

os assistidos pelos planos mais maduros 

pagam hoje cerca de 20% do benefício 

em taxas extras para cobrir rombos do 

período entre 2014 e 2016. Os planos 

têm ainda cerca de R$ 2 bilhões de 

déficits não equacionados. 

Os resultados de 2020 e 2021, mesmo 

deficitários, não devem levar a novo 

equacionamento. Segundo o presidente 

da fundação, Gilson Santana, o déficit 

deve ficar abaixo do teto regulatório que 

determina a cobrança de taxas 

adicionais para cobrir rombos. 

 

"Nenhum dos nossos cenários indica 

que a gente vai ter déficit de um 

tamanho que necessite de 

equacionamento", diz ele. "O balancete 

fechado de novembro já é melhor do que 

o de outubro, que foi preocupante." 

 

A melhora, afirma o executivo, é 

resultado de uma aposta maior em 

títulos públicos, que têm rentabilidade 

atrelada à taxa Selic, aumentada 

sucessivas vezes pelo Copom para conter 

a inflação. Santana acredita que, com a 

taxa básica de juros em alta, os 

resultados tendem a ser melhores em 

2022. 

 

Neste ano, a fundação aprovou 

mudanças no reajuste de um dos planos 

maduros, substituindo o índice 

negociado pelos empregados da ativa 

pelo INPC. Segundo Santana, a nova 

regra dá mais previsibilidade na gestão 

dos investimentos, reduzindo a margem 

para perdas futuras. 

 

Fundo de pensão administram 
mais de R$ 1 trilhão em ativos 
 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ministro-das-comunicacoes-preve-privatizacao-dos-correios-em-julho-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ministro-das-comunicacoes-preve-privatizacao-dos-correios-em-julho-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ministro-das-comunicacoes-preve-privatizacao-dos-correios-em-julho-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-eleva-selic-em-15-ponto-e-juros-voltam-aos-dois-digitos-apos-quase-5-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-eleva-selic-em-15-ponto-e-juros-voltam-aos-dois-digitos-apos-quase-5-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-eleva-selic-em-15-ponto-e-juros-voltam-aos-dois-digitos-apos-quase-5-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-eleva-selic-em-15-ponto-e-juros-voltam-aos-dois-digitos-apos-quase-5-anos.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724316439481979-fundo-de-pensao-administram-mais-de-r-1-trilhao-em-ativos
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724316439481979-fundo-de-pensao-administram-mais-de-r-1-trilhao-em-ativos
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As regras para os fundos que 

administram planos de previdência 

complementar fechados foram 

endurecidas a partir de 2017, depois que 

fraudes  Gabriel CabralMAIS  

 

A Funcef retomou processos internos 

para apurar responsabilidades pelos 

investimentos mal feitos que 

contribuíram para os rombos de meados 

da década, que estavam parados durante 

a pandemia. Resultados das 

investigações estão sendo enviados para 

o Ministério Público Federal para ajudar 

nas ações sobre o tema. 

 

Na Petros, a cobrança extra para o 

equacionamento de déficit de 2015 e 

2018 varia de 10,56% a 13,59% a 

depender do tipo de plano e da situação 

de cada participante ao fim de 2019. 

Até dezembro, a carteira de 

investimentos dos planos mais maduros 

da fundação teve perdas entre 3% e 

3,8%, quando a meta seria um ganho de 

14%. A entidade diz que o resultado de 

um fundo deve ser observado no longo 

prazo para eliminar questões 

conjunturais. 

"A Petros conta com uma carteira de 

investimentos sólida e diversificada", o 

que, segundo a fundação, dá condições 

de recuperação. A fundação também diz 

ter registrado, em 2020, o primeiro 

superávit após nove anos consecutivos 

de déficit em um de seus planos de 

benefício definido, "consolidando o 

trabalho de reestruturação conduzido 

pela atual gestão." 

 

Das estatais que foram alvo de 

investigações, a Previ, do Banco do 

Brasil, é a menos afetada. O fundo é o 

maior em pessoas e em ativos investidos, 

controla R$ 232,2 bilhões e tem 544.755 

trabalhadores, aposentados e 

pensionistas. 

 

Em 2015, também registrou déficit, mas 

a contribuição extraordinária foi 

suspensa já em 2017, graças à 

rentabilidade dos investimentos ter sido 

superior à meta atual do ano anterior. 

 

O balanço de 2021 dos 618 planos das 

232 entidades representadas pela 

Abrapp só será fechado no fim de março, 

mas deverá ficar negativo. Até outubro, 

dado mais recente, 327 planos de 128 

fundos estavam com déficit. 

 

Juntos, os fundos administram R$ 1,125 

trilhão em ativos distribuídos em 

investimentos diversos. Quem banca 

essas operações são os 7,9 milhões de 

participantes. Por ano, cerca de R$ 70 
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bilhões são pagos em aposentadorias a 

800 mil beneficiários. 

 

CINCO PERGUNTAS SOBRE OS 

FUNDOS DE ESTATAIS 

 
Por que tenho um desconto em 

minha aposentadoria paga por um 

fundo de pensão? 

 

Porque o plano que paga sua 

aposentadoria teve déficit em algum 

momento nos últimos anos. Desde 2015, 

a regulação dos fundos de previdência 

complementar fechada prevê que o 

déficit seja solucionado no ano seguinte. 

 

Por quanto tempo o desconto será 

feito? 

 

Isso depende de cada plano de 

equacionamento, nome dado às 

operações para zerar o déficit. Os 

participantes dos planos precisam ser 

informados da duração das cobranças. 

 

Existe algum limite para esses 

descontos? 

 

Não. Pode chegar a 50% do benefício, 

por exemplo. Essas contribuições extras, 

porém, são aprovadas em planos que 

precisam ser discutidos com os 

participantes. 

 

O desconto é o único meio de 

quitar o déficit? 

 

Não. As entidades que administram os 

planos têm autonomia para tomar 

outras medidas, como rever 

investimentos, vender ativos e reduzir 

benefícios. Nem sempre o plano de 

equacionamento de déficit resulta em 

contribuição extraordinária 

 

Consigo barrar ou limitar o 

abatimento? 

 

Associações de servidores das estatais 

têm diversas ações judiciais para barrar 

as contribuições extras. Há ainda 

processos cobrando responsabilização 

de gestores envolvidos em gestão 

temerária ou fraudulenta. Entretanto, 

não há garantia de vitória. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/20

22/02/fundos-de-pensao-querem-mais-

tempo-para-cobrir-deficit-de-2020-e-

2021.shtml 
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Investigação e denúncia 
capenga derrubam espólio 
lavajatista; só havia 
"convicção" 
 
14 de fevereiro de 2022, 7h33 

Por Rafa Santos 

"Quando o inquérito foi aberto, em 
2016, persistia como único elemento no 
processo a colaboração premiada, que 
não detém a natureza jurídica de prova, 
mas, como consabido, mero 
instrumento para sua obtenção", disse o 
ministro Luiz Edson Fachin, relator da 
decisão que mais uma vez arquivou um 
inquérito contra o senador Renan 
Calheiros, na semana passada. 

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) 
Waldemir Barreto/Agência Senado 

No mesmo julgamento no Supremo 
Tribunal Federal, o ministro Gilmar 
Mendes voltou a criticar as delações 
premiadas. "O Plenário tem um 
encontro marcado com esse e outros 
acordos que foram celebrados em 
condições de legalidade duvidosa, tal 
como observado a partir das 
informações posteriormente divulgadas 
nos meios de comunicação." 

Não só com relação a Renan (MDB-AL), 
o colegiado do STF também decidiu, por 

unanimidade nesta sexta-feira 
(11/2), arquivar inquérito contra o 
senador Jader Barbalho (MDB-PA) e, 
em uma outra ação, contra o presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), todas 
com base em delações premiadas sem 
provas. No primeiro caso, de falas do ex-
senador Delcídio do Amaral, e, na 
outra, a partir do que contava o doleiro 
Alberto Youssef, solto em acordo com o 
então juiz Sergio Moro. 

No caso de Renan, o inquérito se juntou 
a outras 23 ações que já foram 
arquivadas ou indeferidas nos últimos 
anos, sob a defesa do advogado Luís 
Henrique Machado. A caçada judicial 
contra o emedebista começou em 2016 
com a queda do governo petista e a 
prisão do então presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha. Renan, 
então presidente do Senado, parecia ter 
se tornado o "réu da vez" e um dos alvos 
preferenciais do consórcio de Curitiba, 
tendo à frente falas públicas do agora 
político profissional Deltan Dallagnol. 

Em relação ao agora ex-procurador da 
República, foi graças a representação do 
senador alagoano que o Conselho 
Nacional do Ministério Público aplicou 
a pena de censura a Dallagnol, que 
posteriormente foi mantida pelo 
Supremo. 

Apenas em 2016, foram rejeitadas três 
ações cautelares e arquivados outros três 
inquéritos contra o senador. Em uma 
das ações cautelares (4.173) o então 
procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, pediu a prisão de Renan e dos 
também senadores emedebistas José 
Sarney e Romero Jucá. Na época, o 
ministro Teori Zavascki (1948-2017) 
entendeu que não existiam nos 
elementos apresentados pelo 
PGR nenhuma situação de flagrante de 
crimes inafiançáveis ou permanentes 
cometido pelos parlamentares. 

Teori também indeferiu a Ação Cautelar 
4.174, em que Janot pretendia que 
fossem autorizadas medidas de busca e 
apreensão em endereços vinculados a 
Renan, Jucá, Sarney, Vandenbergue dos 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-14/investigacoes-denuncias-capengas-derrubam-trabalho-lavajatista#author
https://www.conjur.com.br/2022-fev-11/unanimidade-stf-arquiva-inqueritos-renan-jader-lira
https://www.conjur.com.br/2016-dez-12/entrevista-luis-henrique-machado-advogado-renan-calheiros
https://www.conjur.com.br/2020-set-08/cnmp-aplica-censura-dallagnol-interferir-eleicao
https://www.conjur.com.br/2021-abr-08/stf-mantem-decisao-cnmp-aplicou-pena-censura-deltan
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Santos Sobreira Machado e Bruno 
Mendes. O magistrado apontou que, 
apesar do esforço do Ministério Público 
para tentar extrair do conteúdo das 
conversas gravadas pelo ex-presidente 
da Transpetro Sérgio Machado 
fundamentos para o pedido, as 
evidências apresentadas não eram 
suficientes para legitimar a medida. 

Em 2016, outro pedido de Janot também 
foi negado, dessa vez pelo ministro 
Fachin. O ex-PGR pedia o afastamento 
liminar de Renan da presidência do 
Senado, sob a alegação de que ele não 
poderia ocupar o cargo por ser réu em 
uma ação em curso no Supremo. 

Ainda em 2016, o Supremo rejeitou a 
denúncia oriunda do Inquérito 2.593. 
Também foram arquivados os inquéritos 
2.998 e 3.984, este último apenas em 
relação a Renan. 

Já em 2017 outros três inquéritos foram 
rejeitados. Um dele foi motivado por 
queixa-crime apresentada pelo então 
deputado Onyx Lorenzoni. O atual 
ministro do Trabalho e Previdência do 
governo Bolsonaro acusou o senador de 
calúnia, injúria e difamação após 
Calheiros ter afirmado que Onyx tinha 
nome de chuveiro e recebido dinheiro de 
caixa 2 da indústria de armas. Fachin 
entendeu que as declarações de Renan 
estavam ancoradas na imunidade 
parlamentar e arquivou o inquérito. 

O senador alagoano também teve a 
acusação de obstrução à Justiça (Inq 
4.367) e uma investigação 
fundamentada com base em delação do 
ex-senador Delcidio Amaral (MS) 
arquivada em 2017. 

Em 2018, foram arquivadas mais duas 
investigações (Inq 4.211 e 4.216) contra 
Renan. Em 2019 foram mais sete 
inquéritos arquivados. Um deles (Inq 
4.437) era baseado em delação de ex-
executivos da Odebrecht e apurava 
supostos pagamentos indevidos em 
troca de medidas provisórias no 
Congresso. Os delatores afirmaram que 
teriam pago R$ 4 milhões a Renan, mas 

a investigação acabou arquivada a 
pedido da própria PGR. 

Na época, a então PGR, Raquel Dodge, 
apontou que não havia provas 
suficientes para justificar a continuidade 
da investigação e o ministro Fachin 
determinou o arquivamento. 

Em 2020, o Inquérito 4.267, que 
investigava Renan e outros senadores 
sobre o suposto recebimento de propina 
na construção da usina hidrelétrica de 
Belo Monte — também com base em 
delação de Delcídio do Amaral — foi 
arquivado. 

E, por fim, em 2021 foram arquivados 
mais dois inquéritos. Um deles (4.463) 
apurava suposto recebimento de caixa 2 
por Renan e baseado em delação 
executivo da Odebrecht, que teve 
competência declinada pelo STF e foi 
para Justiça Eleitoral de Alagoas. 

Já o processo relativo à Petição 8.488, 
que pedia abertura de investigação do 
senador por supostos pagamentos de 
vantagens indevidas via doação oficial, 
em troca da manutenção da empresa 
Galvão Engenharia em um esquema de 
contratações celebradas pela 
Transpetro, foi indeferido por Fachin. 

Investigação e denúncia capengas 
A ConJur questionou a Procuradoria-
Geral da República sobre o expressivo 
número de ações, não apenas contra 
Renan, mas também contra outros 
parlamentares. Em comum, as ações se 
caracterizam pela precariedade das 
provas apresentadas e muitas delas são 
baseadas exclusivamente no 
depoimento de delatores.  

Em nota, a PGR afirmou que, como os 
casos apontados foram iniciados em 
gestões anteriores, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, não iria 
fazer avaliação específica do trabalho 
desenvolvido por seus antecessores. 

"Na atual gestão, com o propósito de 
buscar resultados efetivos e de evitar 
nulidades, todas as investigações em 
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curso seguem o devido processo legal, 
com respeito aos direitos fundamentais 
dos investigados, às leis e à Constituição, 
para garantir a higidez das provas, a 
consistência do trabalho de apuração. 
Os dados já divulgados pela Secretaria 
de Comunicação comprovam essa 
realidade. Mesmo com a realização de, 
em média, duas operações por mês e 
com a apresentação de dezenas de 
denúncias e a instauração de centenas 
de novos inquéritos (apenas em 2021 
foram 108 novas frentes), não há 
registro de nulidades e nem de 
exploração midiática dos fatos", afirmou 
a PGR. 

Questionada, a Polícia Federal não 
respondeu até a publicação desta 
reportagem. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

14/investigacoes-denuncias-capengas-

derrubam-trabalho-lavajatista 
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Congresso dos EUA aprova PL 
que proíbe arbitragem 
forçada em abuso sexual 
 
13 de fevereiro de 2022, 8h51 

Por João Ozorio de Melo 

O Congresso dos Estados Unidos 
aprovou, em uma rara ação bipartidária, 
um projeto de lei que anula, em 
contratos de trabalho, cláusulas de 
arbitragem forçada em casos de assédio 
sexual e de estupro. Isso significa que as 
vítimas de abuso sexual poderão ignorar 
tais cláusulas e mover ação contra 
empresas e quaisquer outras 
organizações que abrigam os agressores 
sexuais. 

Joe Biden, presidente dos Estados 
Unidos 
Reprodução 

Assim que sancionada pelo presidente 
Joe Biden, a nova lei terá uma finalidade 
bem específica, a que seu próprio nome 
define: "Lei do Fim da Arbitragem 
Forçada do Assédio Sexual e do 
Estupro" ("Ending Forced Arbitration of 
Sexual Assault and Sexual Harassment 
Act"). 

Não irá afetar, por exemplo, cláusulas de 
contratos de trabalho que forçam a 
arbitragem em casos de discriminação, 

nem cláusulas semelhantes em 
contratos de empresas com 
consumidores, como as usadas por 
bancos, cartões de crédito, companhias 
telefônicas, etc. Mas a Casa Branca 
declarou que a nova lei poderá servir de 
modelo para leis que corrijam o mau uso 
da arbitragem em outras áreas. 

Como se sabe, um processo de 
arbitragem oferece vantagens 
significativas para litigantes e para o 
sistema judicial: redução da carga de 
trabalho das cortes, custos mais baixos 
do que os de ações judiciais, resoluções 
de problemas mais rápidas, mais fáceis 
de agendar, regras e procedimentos 
mais simples, maior proteção ao sigilo, 
além de escolha do "juiz" e 
imparcialidade. 

A arbitragem forçada em contratos de 
trabalho, no entanto, falha nesses dois 
últimos itens. As organizações escolhem 
(e pagam) os árbitros e não se pode 
esperar imparcialidade. Aos 
trabalhadores resta aceitar a arbitragem 
forçada ou não conseguem o emprego. É 
pagar ou largar. Além disso, os litigantes 
concordam em abdicar do direito de 
recorrer contra a decisão do árbitro. 

Diante dessas circunstâncias, 98% das 
vítimas de abuso sexual (ou de crimes 
contra a liberdade sexual) desistem de 
lutar por seus direitos, de acordo com 
estudos apontados pelos parlamentares 
que patrocinaram a medida legislativa. 

Se a vítima concorda em submeter seu 
caso à arbitragem, "a parte corporativa 
irá mais provavelmente prevalecer 
perante um árbitro, em comparação com 
um processo judicial". E quando a vítima 
prevalece, "irá provavelmente receber 
uma indenização menor do que 
receberia se o caso fosse decidido por via 
judicial", dizem os estudos. 

Foi, portanto, esse "mau uso" do 
processo de arbitragem, como entendido 
pelos parlamentares, que motivou a 
aprovação dessa medida legislativa 
federal, em um esforço bipartidário, de 
acordo com o New York Times, a ABC 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-13/lei-eua-ira-corrigir-maus-usos-arbitragem#author
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News, a Bloomberg e os 
sites Vox e Axios. 

A arbitragem forçada existe, até agora, 
devido a decisões da Suprema Corte, em 
que prevaleceram a maioria de ministros 
conservadores-republicanos, contra o 
entendimento dos ministros liberais-
democratas. 

Uma decisão de 2018 da Suprema Corte 
(em Epic Systems v. Lewis), por 
exemplo, permite que empregadores 
forcem os empregados a abrir mão de 
seu direito de processar, sob pena de 
demissão. Assim, a opção de 
empregados, em uma disputa, é 
arbitragem ou nada. 

Mais recentemente, o ministro 
conservador Neil Gorsuch, nomeado 
pelo ex-presidente Trump, argumentou 
em uma de suas primeiras decisões na 
Suprema Corte, que trabalhadores e 
empresas que assinam contratos de 
arbitragem forçada devem obedecê-los. 

O Congresso passou a Lei Federal sobre 
a Arbitragem em 1925. A finalidade da 
lei, segundo a ex-ministra Ruth Bader 
Ginsburg, é permitir a "comerciantes 
com poder de barganha relativamente 
igual" — e poucos recursos financeiros 
para enfrentar uma disputa por via 
judicial — resolver seus litígios através 
de um árbitro privado. 

É o caso também de disputas entre uma 
empresa e um sindicato. E, por isso, as 
cláusulas contratuais de arbitragem 
forçada afetam mais trabalhadores não 
sindicalizados. 

Outra vantagem é a de que empresários 
de áreas especializadas podem escolher 
um árbitro que é mais familiarizado com 
seu setor do que um juiz. 

A lei da Arbitragem não se refere a ações 
coletivas. A Suprema Corte corrigiu essa 
"falha", ao decidir (em AT&T v. 
Concepcion), que as empresas podem 
inserir, em seus contratos de trabalho, 
uma cláusula que proíbe ações coletivas. 
Se, por exemplo, diversas empregadas 

de uma empresa têm uma queixa de 
abuso sexual contra um supervisor, cada 
uma delas deverá utilizar, 
separadamente, a arbitragem, para 
solucionar seu problema. 

A aprovação da nova lei é considerada 
uma vitória para o movimento #MeToo 
(eu também), que se alastrou pelo 
mundo. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

13/lei-eua-ira-corrigir-maus-usos-

arbitragem 
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Sistema Eletrônico de 
Registro Público dificulta 
prova de má-fé do comprador 
 
13 de fevereiro de 2022, 11h12 

Por Rafa Santos 

Se por um lado a medida apresenta uma 
série de inovações para modernizar e 
simplificar o sistema de registros 
públicos, por outro a MP 1.085 — que 
cria o Sistema Eletrônico dos Registros 
Públicos (Serp) — apresenta gargalos 
que podem tornar a vida dos credores 
ainda mais complicada. 

Boa-fé presumida de comprador e queda 
da exigência de certidões forenses 
devem dificultar a vida dos credores 
Ivan Kruk 

É a opinião de especialistas consultados 
pela ConJur. O principal ponto de 
fragilidade é a dificuldade que o 
regramento impõe para a caracterização 
da fraude à execução. "Será presumida a 
boa-fé dos adquirentes de bens do 
executado. Assim, o credor exequente, 
que já não recebeu seu crédito, terá um 
caminho ainda mais tortuoso para 
receber o que é de direito. Por outro 
lado, o executado terá mais chances de 
não fazer o pagamento", explica Marco 
Antonio dos Anjos, professor de Direito 

Civil na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, campus de Campinas. 

O advogado Eduardo Vital Chaves, 
sócio da área cível do escritório Rayes e 
Fagundes Advogados Associados, 
explica que até hoje a exigência das 
certidões forenses são o meio de 
demonstrar que o comprador teve 
cautela de averiguar a situação do 
imóvel e dos vendedores, quando da 
aquisição do imóvel. "A jurisprudência 
dos tribunais é farta no sentido de que 
cabe ao comprador cautelas quando da 
compra do imóvel, de obter tais 
certidões a fim de demonstrar a sua boa-
fé", diz. 

Ele aconselha que os compradores de 
imóveis continuem a obter as certidões 
para comprovar a adoção de cautelas 
mínimas para que fiquem resguardados 
em caso de comprovação de fraude. 

Apesar de aprovar muitas das inovações 
apresentadas pela MP 1.085, Dyna 
Hoffmann, advogada, sócia e CEO do 
SGPM Advogados, vê na dispensa de 
uma diligência mínima de quem compra 
de boa-fé um problema. "Onera aquele 
credor que tem no imóvel do devedor a 
única forma de reaver seu crédito, pois 
se esse devedor vende o seu imóvel à 
terceiro de 'boa-fé', nada poderá ser 
oposto a ele. Infelizmente, na realidade 
que vivemos, isso facilitará os artifícios 
para burlar os credores", sustenta. 

Nesse sentido é possível afirmar que — 
apesar dos problemas — as regras 
anteriores à MP mantinham certo 
equilíbrio entre a proteção do 
comprador de imóveis e do direito do 
credor. 

Desburocratização 
Apesar do retrocesso no que diz respeito 
a prova de boa-fé dos compradores de 
imóveis de executados, a MP 1.085 
trouxe avanços exaltados pelos 
especialistas. 

Para Wilson Sales Belchior, sócio do 
RMS Advogados, o principal ponto 
positivo da MP é permitir em meio 
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eletrônico que atos sejam praticados, 
informações consultadas e o download 
de documentos. "Contribui com o 
ambiente de negócios em vários setores 
econômicos, dinamiza o exercício 
regular de direitos em processos 
judiciais e administrativos, aumenta a 
transparência. A importância dessa 
mudança é estabelecer as bases 
necessárias para que as inovações 
tecnológicas, como blockchain e 
inteligência artificial, sejam inseridas no 
ambiente dos registros públicos. 
Devemos acompanhar a implementação 
dessas mudanças e a regulamentação da 
Corregedoria Nacional de Justiça do 
CNJ", diz. 

Anderson Carnevale de Moura, 
advogado na Carnevale de Moura 
Advocacia e procurador municipal de 
São Bernardo do Campo (SP), por sua 
vez, diz acreditar que a MP promete 
mais transparência, agilidade e redução 
dos custos cartoriais. "É evidente que em 
se tratando de um sistema totalmente 
online, deve se preocupar com 
segurança das informações, pois muitos 
dados estarão expostos", faz a ressalva. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

13/mp-1085-dificulta-prova-ma-fe-

comprador-dizem-especialistas 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-13/mp-1085-dificulta-prova-ma-fe-comprador-dizem-especialistas
https://www.conjur.com.br/2022-fev-13/mp-1085-dificulta-prova-ma-fe-comprador-dizem-especialistas
https://www.conjur.com.br/2022-fev-13/mp-1085-dificulta-prova-ma-fe-comprador-dizem-especialistas
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"Revisão da vida toda" volta 
ao plenário virtual do STF 
para definição 
 
O ministro Alexandre de Moraes pediu 
vista após placar de 5 a 5. O julgamento 
retorna no próximo dia 25 com a 
definição. 

domingo, 13 de fevereiro de 2022 

 

O STF retomará o julgamento sobre a 

chamada "revisão da vida toda". Em 

junho do ano passado, o 

ministro Alexandre de Moraes pediu 

vista após a votação empatar em 5 a 5. 

Agora, o julgamento retorna à pauta do 

plenário virtual de 25/2 a 9/3, com o 

depósito de voto de Moraes. 

 

Veja como cada ministro votou até o 

momento: 

 

Esmigalhando o caso 

 

O caso discute a possibilidade de 

considerar todas as contribuições 

previdenciárias que o segurado tenha 

feito em sua vida profissional, incluindo 

as anteriores a julho de 1994. 

 

No recurso extraordinário, a Corte 

examina se é possível considerar a regra 

definitiva no cálculo do salário de 

benefício quando esta for mais 

favorável do que a regra de transição 

aos segurados que ingressaram no 

RGPS - Regime Geral de Previdência 

Social até o dia anterior à publicação 

da lei 9.876, ocorrida em 26/11/99. 

 

Essa lei ampliou gradualmente a base 

de cálculo dos benefícios, que passou a 

corresponder aos maiores salários de 

contribuição relativos a 80% de todo o 

período contributivo do segurado, em 

substituição à antiga regra, que 

determinava o valor do benefício a 

partir da média aritmética simples dos 

36 últimos salários de contribuição 

anteriores ao afastamento do segurado 

da atividade ou da data da entrada do 

requerimento administrativo. 

 

A nova lei também trouxe uma regra de 

transição, estabelecendo, em seu artigo 

3º, que, no cálculo do salário de 

benefício dos segurados filiados à 

Previdência Social até o dia anterior à 

sua publicação, o período básico de 

cálculo só abrangeria as contribuições 

vertidas a partir de julho de 1994, 

quando houve a estabilização 

econômica do Plano Real. 

 

No STJ, os ministros decidiram a favor 

da regra mais favorável. Contra essa 

decisão, o INSS recorreu e o caso foi 

parar no STF. 

 

Em agosto do ano passado, foi 

reconhecida a repercussão geral da 

matéria. 

 

Revisão da vida toda'entra na pauta do 

plenário virtual do STF.(Imagem: 

Bruno Stuckert/Folhapress) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9876.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Voto do relator 

 

O decano Marco Aurélio é o relator da 

ação. Em seu voto, desproveu o recurso 

do INSS e sugeriu a seguinte tese de 

repercussão geral: 

"Na apuração do salário de benefício 

dos segurados que ingressaram no 

Regime Geral da Previdência Social 

até o dia anterior à publicação da Lei 

nº 9.876/1999 e implementaram os 

requisitos para aposentadoria na 

vigência do diploma, aplica-se a regra 

definitiva prevista no artigo 29, incisos 

I e II, da Lei nº 8.213/1991, quando 

mais favorável que a norma de 

transição." 

 

No entendimento do ministro, se os 

recolhimentos mais vultosos foram 

realizados em período anterior a 1994, 

pertinente é aplicar a regra definitiva de 

apuração do salário de benefício, por 

ser vantajosa considerado aquele que se 

filiou antes da publicação da lei 9.876. 

"Como bem apontado no parecer da 

Procuradoria-Geral da República, 

desconsiderar os recolhimentos 

realizados antes da competência julho 

de 1994 contraria o direito ao melhor 

benefício e a expectativa do 

contribuinte, amparada no princípio 

da segurança jurídica, de ter levadas 

em conta, na composição do salário de 

benefício, as melhores contribuições de 

todo o período considerado." 

 

Leia a íntegra do voto de Marco 

Aurélio. 

 

O decano foi acompanhado por Edson 

Fachin, Cármen Lúcia, Rosa Weber e 

Ricardo Lewandowski. 

 

Divergência 

 

Nunes Marques inaugurou a 

divergência e propôs a tese: 

 

"É compatível com a Constituição 

Federal a regra disposta no caput do 

art. 3º da Lei 9.876/1999, que fixa o 

termo inicial do período básico de 

cálculo dos benefícios previdenciários 

em julho de 1994." 

 

No entendimento do ministro, em 

termos processuais, o STJ, ao invés de 

devolver o conhecimento da matéria 

impugnada ao seu Órgão Especial, 

conforme previsto no art. 97 da 

Constituição Federal, optou "por 

exercer verdadeiro controle difuso de 

constitucionalidade por órgão 

fracionário inferior, em evidente 

infringência ao Enunciado 10 da 

Súmula Vinculante do Supremo 

Tribunal Federal". 

 

"A tão só violação da Cláusula de 

Reserva de Plenário se constitui em 

razão suficiente para a cassação do 

acórdão recorrido. Todavia, ainda que 

assim não fosse, melhor sorte não 

socorreria a pretensão do autor." 

 

Para Nunes, a pretensão de se projetar 

o período contributivo para além de 

julho de 1994 sequer se encontra 

amparada em algum diploma legal 

específico, "se não na mera (e 

infundada) premissa de 

inconstitucionalidade daquele marco 

temporal estabelecido na norma em 

análise". 

 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/6/3A0A141CED91BD_voto-ma.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/6/0C3AE25B35D974_voto-fachin.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/6/0C3AE25B35D974_voto-fachin.pdf
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"A limitação temporal estipulada no 

art. 3º da Lei 9.876/1999 se apresenta 

como uma opção legislativa que teve 

como razão de ser o razoável escopo de 

se evitar dificuldades operacionais 

intransponíveis causadas pelo 

cômputo de contribuições 

previdenciárias anteriores à 

implementação do Plano Real período 

notoriamente conhecido pela 

instabilidade econômica que tornava 

precário o equilíbrio atuarial 

projetado a médio e longo prazos." 

 

Por fim, o ministro citou o vultoso 

impacto econômico que seria suportado 

pela autarquia previdenciária no caso 

de acolhimento da tese autoral, ao 

ponto de afetar a sua sustentabilidade 

econômica a médio prazo. 

 

"Dados constantes dos autos sinalizam 

uma despesa na ordem de 46,4 bilhões 

de reais apenas para quitar o passivo 

decorrente das aposentadorias por 

tempo de contribuição no período de 

2015 a 2029 (Nota Técnica 4921/2020 

da Secretaria de Previdência do 

Ministério da Economia). Tal valor 

seria substancialmente incrementado 

com o pagamento dos acréscimos 

incidentes sobre a pensão por morte e 

as aposentadorias por invalidez e por 

idade." 

 

Leia a íntegra do voto do ministro. 

 

Nunes Marques foi acompanhado por 

Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, 

Gilmar Mendes e Luiz Fux. 

 

Processo: RE 1.276.977 
 

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

/359653/revisao-da-vida-toda-volta-

ao-plenario-virtual-do-stf-para-

definicao 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/6/99E54BE9612F07_voto-nunes.pdf
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https://www.migalhas.com.br/quentes/359653/revisao-da-vida-toda-volta-ao-plenario-virtual-do-stf-para-definicao
https://www.migalhas.com.br/quentes/359653/revisao-da-vida-toda-volta-ao-plenario-virtual-do-stf-para-definicao
https://www.migalhas.com.br/quentes/359653/revisao-da-vida-toda-volta-ao-plenario-virtual-do-stf-para-definicao
https://www.migalhas.com.br/quentes/359653/revisao-da-vida-toda-volta-ao-plenario-virtual-do-stf-para-definicao
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Pleno do TRT-1 aposenta 
juízes suspeitos de infrações 
funcionais 
 
Foi instaurada correição no gabinete de 
desembargadores, que serão julgados 
pelo CNJ. 
 
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 
 

O Tribunal Pleno do TRT da 1ª região 

aplicou sanção disciplinar de 

aposentadoria compulsória com 

vencimentos proporcionais ao tempo de 

serviço aos juízes Epílogo Pinto de 

Medeiros Baptista e Múcio Nascimento 

Borges. Eles são investigados por 

infrações funcionais. 

 

Fachada do prédio do TRT-1.(Imagem: 

Pedro Carrilho/Folhapress) 

 

A correição foi instaurada nos gabinetes 

dos desembargadores Antônio Carlos 

de Azevedo Rodrigues, Fernando 

Antônio Zorzenon da Silva, José da 

Fonseca Martins Júnior, Marcos Pinto 

da Cruz e Rosana Salim Villela 

Travesedo; e na Coordenadoria de 

Apoio à Execução do TRT da 1ª região, 

por ocasião do período em que os juízes 

Epílogo Pinto de Medeiros Baptista e 

Múcio Nascimento Borges ali 

exerceram suas funções. 

 

Os desembargadores serão julgados 

pelo CNJ. Eles são investigados no 

âmbito da operação Mais Valia - 

desdobramento da operação Tris in 

Idem - por participação em suposta 

organização criminosa com atuação no 

RJ. Entre os investigados os 

desembargadores do TRT-1 e 

advogados ligados ao governador 

afastado Wilson Witzel. 

 

Em março de 2021, a Corte Especial do 

STJ referendou a prisão preventiva de 

11 investigados no caso. 

 

Caso Witzel 

 

A investigação apura suposto 

pagamento de vantagens indevidas a 

magistrados, relacionadas à concessão 

de decisões judiciais em favor de 

empresas de transporte e organizações 

sociais com dívidas trabalhistas em 

execução. O esquema criminoso teria o 

envolvimento de escritórios de 

advocacia integrados por parentes de 

magistrados. 

 

O esquema investigado teria começado 

em 2018 e continuado pelo menos até 

julho de 2020, quando as empresas e 

organizações sociais teriam sido 

beneficiadas por decisões judiciais que 

lhes permitiram suspender o 

pagamento do plano especial durante a 

pandemia da covid-19. 

 

Ao STJ, o Ministério Público alegou 

haver prova da materialidade dos 

delitos e indícios da autoria, e sustentou 

https://www.migalhas.com.br/quentes/341013/pf-cumpre-mandados-contra-desembargadores-do-trt-rj
https://www.migalhas.com.br/quentes/341149/stj-confirma-prisoes-de-desembargadores-do-trt-rj-e-advogados
https://www.migalhas.com.br/
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que a prisão preventiva seria 

fundamental para interromper a 

atuação dos integrantes da organização 

criminosa, protegendo a ordem pública 

e assegurando a instrução criminal. 

 

Com informações da assessoria de 

imprensa do TRT-1. 
 

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

/359678/pleno-do-trt-1-aposenta-

juizes-suspeitos-de-infracoes-

funcionais 
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STJ: Não incide ISS sobre 
atividade de empresa de 
audiovisual 
 
Corte concluiu pela impossibilidade de 
interpretar extensivamente o item 
13.03, da lista de serviços anexa à LC 
116/03. 
 
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 

 

O STJ reconheceu a inexistência de 

relação jurídico-tributária que obrigue 

associação de produção de obras 

audiovisuais a recolher ISS sobre os 

serviços de produção, gravação, edição, 

e legendagem de filmes/vídeos, sob o 

fundamento de que tais atividades se 

equiparam ao serviço de 

cinematografia. Assim decidiu o 

ministro Benedito Gonçalves, 

monocraticamente, com confirmação 

da 1ª turma. 

 

Não incide ISSQN em obras 

audiovisuais.(Imagem: Freepik) 

 

Na origem, a ação visava a anulação de 

solução prefeitura de São Paulo que 

entendeu que as atividades de produção 

e gravação audiovisuais de qualquer 

natureza, inclusive as de cunho 

publicitário, estariam enquadradas no 

subitem 13.01 da lista anexa à LC 

116/03, bem como reconhecido que tais 

atividades não configurariam hipótese 

de incidência do ISS, diante da 

inexistência de previsão normativa para 

tanto, após o veto ao item 13.01 da lista. 

 

O juízo de primeiro grau julgou 

improcedente o pedido da associação. A 

sentença foi reformada pelo TJ/SP no 

sentido de não incidir ISS sobre 

serviços de produção, gravação e 

distribuição de filmes, ainda que 

produzidos sob encomenda, haja vista 

que o item 13.01 da lista foi vetado pela 

presidência da República. 

 

O provimento ao recurso, no entanto, 

foi parcial, pois somente determinou a 

anulação da Solução de Consulta, tendo 

concluído que as atividades 

desenvolvidas por ele poderiam se 

amoldar ao item 17.06, da mesma lista. 

 

Foi interposto recurso especial no STJ, 

no qual a associação alega que houve 

compreensão equivocada ao se 

enquadrar os serviços audiovisuais no 

item 17.06. 

A municipalidade, por seu turno, 

também recorreu ao STJ, sendo que em 

suas razões recursais insistiu na 

classificação dos serviços audiovisuais 

no item 13.03, buscando o 

entendimento inicial da resposta à 

consulta que deflagrou ação pelo nosso 

cliente. 

 

Ao analisar o caso, o ministro Benedito 

Gonçalves destacou que em momento 

algum se determinou que o município 

tributasse as atividades das associadas 

com base no item 17.06. 

 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/benedito-goncalves
https://www.migalhas.com.br/
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"O acórdão o invoca apenas para 

justificar sua recusa em proferir 

declaração genérica de inexistência de 

relação jurídico-tributária relativa ao 

ISS. Cabe lembrar que somente a parte 

dispositiva da decisão faz coisa 

julgada, não o fazendo seus 

fundamentos." 

 

Para o ministro, não havendo 

controvérsia entre autor e réu a respeito 

de existência de relação jurídico-

tributária no que toca ao item 17.06 da 

lista de serviços anexa à LC 116/03, não 

há sobre o que se manifestar. 

 

Assim, conheceu em parte o recurso 

especial e, nesta extensão, deu parcial 

provimento para reconhecer a 

inexistência de relação jurídico-

tributária que obrigue as associadas a 

recolher o ISS sobre os serviços de 

produção, gravação, edição, e 

legendagem de filmes/vídeos sob o 

fundamento de que tais atividades se 

equiparam ao serviço de cinematografia 

(item 13.03 da lista anexa à LC 116/20 

03). 

 

A 1ª turma não conheceu de recursos. 

 

O escritório Coelho & Morello 

Advogados Associados atua no caso. 

 

Processo: REsp 1.888.008 
 

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

/359668/stj-nao-incide-iss-sobre-

atividade-de-empresa-de-audiovisual 
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https://www.migalhas.com.br/quentes/359668/stj-nao-incide-iss-sobre-atividade-de-empresa-de-audiovisual
https://www.migalhas.com.br/quentes/359668/stj-nao-incide-iss-sobre-atividade-de-empresa-de-audiovisual
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TRF3: cruzeiro internacional 
deve pagar tributos sobre 
operações feitas no Brasil 
 
O colegiado considerou que os cruzeiros 
estão sujeitos à incidência tributária, 
pois navegam em águas brasileiras 

• ARTHUR 

GUIMARÃES 

SÃO PAULO 

14/02/2022 05:36 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

A 4ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF3) manteve, 
em decisão unânime, sentença que 
determinou o recolhimento dos tributos 
incidentes sobre as operações realizadas 
a bordo de cruzeiro internacional, na 
temporada 2016/2017, em território 
brasileiro. 

As companhias de cruzeiro 
internacional alegavam ser ilegal a 
exigência do recolhimento de tributos e 
pediam para não pagar os valores 
referentes à comercialização de 
mercadorias no interior do navio. A 
empresa questionava os seguintes 
tributos: 

• Imposto Sobre a Renda das 
Pessoas Jurídicas (IRPJ); 

• Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL); 

• Imposto de Importação 
(II); 

• Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI)/ 

• Programa de Integração 
Social/Contribuição para o 
Financiamento da 
Seguridade Social 
(Pis/Cofins). 

Além da ilegalidade da cobrança, as 
empresas alegaram que as operações 
praticadas em um cruzeiro internacional 
se enquadrariam no regime de trânsito 
aduaneiro — não sujeitas à incidência 
tributária. 

O colegiado, entretanto, considerou que, 
como as companhias de cruzeiro 
internacional navegam em águas 
brasileiras, estão sujeitas ao 
ordenamento jurídico disposto no artigo 
102 do Código Tributário Nacional 
(CTN). 

Segundo o relator, desembargador 
federal André Nabarrete, “além do 
transporte de passageiros, as viagens de 
cruzeiro oferecem aos turistas a 
prestação de serviços diversos e a venda 
de produtos em bares e lojas existentes 
no interior do navio. Assim, tais 
operações realizadas em território 
nacional são passíveis de tributação, 
consoante previsão legal”. 

O juiz concluiu que a IN SRF nº 
137/1998 e a Norma de Execução 
COANA nº 06/2013 não violam o 
princípio da legalidade tributária (artigo 
5º, inciso II, da CF) e cumprem a função 
regulatória das obrigações 
aduaneiras/tributárias impostas pela 
legislação federal. 

O processo é o de número 0024717-
31.2016.4.03.6100. 

https://www.jota.info/autor/arthur-guimaraesjota-info
https://www.jota.info/autor/arthur-guimaraesjota-info
https://www.jota.info/autor/arthur-guimaraesjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/cruzeir-tributos-brasil-trf3-14022022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/trf3
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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ARTHUR GUIMARÃES – Repórter 
em São Paulo. Atua na cobertura política 
e jurídica do site do JOTA. Estudante de 
jornalismo na Cásper Libero. Antes, 
trabalhou no Suno Notícias cobrindo 
mercado de capitais. 
Email: arthur.guimaraes@jota.info 
 

https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/tributario/cruzeir-tributos-

brasil-trf3-14022022 
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Por voto de qualidade, Carf 
proíbe dedução de ágio da 
base da CSLL 
 
Por ter origem em uma declaração de 
compensação, não foi possível aplicar o 
desempate pró-contribuinte nessa 
questão 

• MARIANA 

RIBAS 

BRASÍLIA 

14/02/2022 07:18Atualizado em 

14/02/2022 às 08:25 
comentários 

Sessão no Carf / Foto: Ministério da 
Fazenda 

Por voto de qualidade, a 1ª Turma da 
Câmara Superior do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) entendeu que as despesas com 
ágio não são dedutíveis da base de 
cálculo da CSLL. 

Na 1ª Turma da Câmara Superior, a 
maioria das decisões sobre o tema são 
favoráveis aos contribuintes, em razão 
do desempate pró-contribuinte, como é 
o caso do acórdão nº 9101-005.894. 
Porém, a situação em questão foi 
diferente: por ter origem em uma 
declaração de compensação, não foi 
possível aplicar o desempate pró-

contribuinte, de acordo com a Portaria 
Carf ME nº 260. 

A empresa de telefonia Oi, por meio de 
uma declaração de compensação, 
afirmou que teria um crédito por não ter 
realizado a amortização fiscal do ágio na 
base da CSLL. Para a fiscalização, 
porém, as despesas são indedutíveis da 
contribuição, nos termos do artigo 57 da 
Lei n° 8.981/95. 

O dispositivo define que aplicam-se à 
CSLL as mesmas normas de apuração e 
de pagamento estabelecidas para o 
IRPJ. “A própria contribuinte entendia 
que o valor não era dedutível para IRPJ 
e aplicou para CSLL”, explica o 
procurador da Fazenda Nacional 
Rodrigo Moreira Lopes, em sustentação 
oral. 

“A base de cálculo da CSLL não deve ser 
totalmente equiparada à de IRPJ, e 
como segue uma normatividade própria, 
não há uma norma que determine a 
indedutibilidade do ágio da base de 
cálculo da CSLL, ao contrário do que 
acontece com a de IRPJ”, afirmou o 
advogado Thiago Barbosa Wanderley, 
em sustentação oral. 

Foi vencedora a posição do conselheiro 
Fernando Brasil, que abriu divergência. 
Para ele, não há previsão legal para a 
amortização de ágio para fins de CSLL. 

Já para o relator, conselheiro Caio Cesar 
Nader Quintella, para que seja permitida 
a amortização de ágio na base de cálculo 
da CSLL, basta ser registrada a despesa 
com o ágio. Para ele, as normas de IRPJ 
não se aplicam às regras da CSLL e, por 
não haver norma que diga o contrário, a 
dedução da despesa é permitida. 

MARIANA RIBAS – Repórter em 
Brasília. Jornalista formada pela 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Antes, estagiou no 
JOTA e na Revista Aventuras na 
História. 
Email: mariana.ribas@jota.info 
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Barroso se declara suspeito 
para julgar maior ação 
trabalhista da Petrobras 
 
Com suspeição de Barroso, Gilmar 
Mendes deve ser convocado para 
participar do julgamento. Já são 2 votos 
favoráveis à empresa 

• KALLEO 

COURA 

BRASÍLIA 

14/02/2022 09:20Atualizado em 

14/02/2022 às 09:22 

 

Ministro Luís Roberto Barroso durante 
sessão plenária por videoconferência / 
Crédito: Nelson Jr./SCO/STF 

Conforme o JOTA antecipou, o 
ministro Luís Roberto Barroso se 
declarou suspeito e não irá participar do 
julgamento da maior ação 
trabalhista da Petrobras, que 
transcorre no plenário virtual no 
plenário virtual do Supremo Tribunal 
Federal (STF) até sexta-feira (18/2). 
Esta não é a primeira vez que o ministro 
se declara suspeito em ações envolvendo 
a petrolífera. 

Até o momento apenas o 
relator, Alexandre de Moraes, e o 
ministro Dias Toffoli votaram. Os dois 
decidiram negar o recurso de um 
trabalhador da Petrobras que contesta o 
cálculo de remuneração acertado em um 
acordo coletivo de 2007 chamado de 
Remuneração Mínima por Nível e 
Regime (RMNR), e que vinha sendo 
aplicado pela empresa. 

Segundo a Petrobras, a ação pode 
provocar um impacto de de R$ 47 
bilhões nos cofres da empresa. Trata-se 
da maior ação trabalhista contra a 
Petrobras em curso. Há no Judiciário 
mais de 7.000 ações individuais 
envolvendo a Petrobras sobre este tema, 
além de 47 ações coletivas. Em 2018, a 
empresa pública perdeu essa mesma 
ação por 13 votos a 12, no pleno do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
que considerou o cálculo da Petrobras 
irregular. 

No Supremo, a Petrobras conseguiu 
reverter a situação, em julho do ano 
passado, porque o ministro Alexandre 
de Moraes, relator do recurso, entendeu 
que o acordo não suprimiu ou reduziu 
direitos trabalhistas, assim como não 
houve violação ao princípio da isonomia 
entre os trabalhadores da empresa. 
Agora é julgado um recurso contra a 
decisão de Moraes. 

Com a suspeição de Barroso, o 
Regimento Interno do STF prevê que o 
ministro mais antigo da 2ª Turma será 
convocado. Neste caso, será o ministro 
Gilmar Mendes. 

Também faltam votar as ministras 
Cármen Lúcia e Rosa Weber. Os 
ministros julgam o caso no RE 1.251.927. 

Entenda 

Em 2007, a Petrobras firmou acordo 
coletivo de trabalho com uma política 
salarial chamada de Remuneração 
Mínima por Nível e Regime (RMNR). 
Esse sistema fixou que os funcionários 
em funções administrativas e sem 
exposição a riscos ocupacionais 
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passassem a receber um complemento 
sobre o salário básico. 

Foi estabelecido que a RMNR leva em 
consideração o regime de trabalho do 
empregado e a região do país onde 
trabalha, sendo que funcionários do 
mesmo nível e da mesma localidade que 
recebiam menos do que os outros 
trabalhadores passaram a ganhar uma 
diferença. 

Na prática, o acordo incluiu no cálculo o 
adicional de 30% a que têm direito os 
trabalhadores expostos a riscos, como os 
que trabalham em refinarias e 
plataformas de petróleo. Com isso, quem 
já recebia vantagem pessoal ou adicional 
de periculosidade teve ganho de 2% a 4% 
e quem não recebia nenhuma dessas 
rubricas teve incremento de 32% a 34%. 

Após o acordo coletivo, começaram na 
Justiça as ações individuais 
questionando o modelo de remuneração 
da empresa, afirmando que a medida 
desrespeita o quanto foi negociado e 
criou uma distorção no sistema. Os 
trabalhadores defendem que deveriam 
ser excluídos do cálculo de complemento 
da RMNR os adicionais decorrentes dos 
regimes e condições especiais de 
trabalho, o que, segundo a estatal, 
poderia representar uma majoração no 
complemento no mesmo valor dos 
adicionais retirados. 

KALLEO COURA – Editor executivo 
em São Paulo. Responsável pela 
coordenação da cobertura do JOTA. 
Antes, trabalhou por oito anos na revista 
VEJA, onde foi repórter de Brasil, 
correspondente na Amazônia, baseado 
em Belém, e no Nordeste, com escritório 
no Recife. 
Email: kalleo.coura@jota.info 
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Empresas 

Galeão será relicitado junto 
com Santos Dumont 
 
Operadora RioGaleão decidiu 
devolver a concessão do terminal 
e novo certame deve ocorrer em 
2023 
 
Por Rafael Bittencourt e Rafael Rosas — 
De Brasília e do Rio 
11/02/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

Freitas, ministro: não faz sentido 
conduzir estudos apenas do Santos 
Dumont — Foto: Pablo Jacob/Agência O 
Globo 

Os aeroportos do Galeão e Santos 
Dumont, no Rio, devem ser licitados a 
um único concessionário em 2023, 
informou ontem o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O 
anúncio foi feito depois da decisão da 
RioGaleão, operadora do Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, de devolver a 
concessão do terminal ao governo 
federal. Ontem, a concessionária 
divulgou nota confirmando que 
apresentou às autoridades federais 
pedido de relicitação da concessão 

aeroportuária, conforme previsto na lei 
13.448, de 5 de junho e 2017. 
 
O motivo do pedido, apurou o Valor, foi 
a negativa da Agência Nacional da 
Aviação Civil (Anac) em relação à 
demanda do reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão. A 
informação foi antecipada ontem pela 
coluna “Capital” do jornal “O Globo”. 
 
A RioGaleão pediu o reequilíbrio 
“completo”, envolvendo todos os efeitos 
da pandemia, para o contrato inteiro. A 
concessão do Galeão é por 25 anos. 
Começou em 2014 e estende até 2039. A 
operação é controlada pela cingapuriana 
Changi, com 51%, e tem a Infraero com 
49%. 
 
A Changi assumiu o controle do Galeão 
em 2017, quando a Odebrecht, 
implicada na Lava-Jato, deixou o 
empreendimento. No início, os 
cingapurianos tinham fatia minoritária 
no bloco de controle liderado pela 
empreiteira no Galeão. 
 
Segundo fontes próximas das 
discussões, a Anac vem fazendo o 
reequilíbrio anual dos contratos o que, 
na visão da RioGaleão, não dá 
estabilidade para manter a operação a 
longo prazo. A devolução da concessão 
começou a ser analisada depois da 
negativa da área técnica da Anac, em 
outubro de 2021, sobre o reequilíbrio 
solicitado pela empresa. Ali ficou 
evidente que a RioGaleão teria que fazer 
a opção entre o litígio e um caminho 
mais seguro do ponto de vista legal, que 
envolve o pedido de relicitação. A 
expectativa é que o processo de 
devolução da concessão leve de dois a 
três anos para ser concluído. A 
RioGaleão vai continuar a responder 
pela operação enquanto a relicitação não 
ocorrer, disseram fontes. 
 
O entendimento de técnicos é que a 
RioGaleão não pode participar da nova 
licitação do aeroporto. 
 
Depois de a concessionária ter divulgado 
nota, confirmando o pedido de 
relicitação, Freitas chamou coletiva, em 
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Brasília, na qual afirmou que a 
elaboração de estudos para licitar 
isoladamente o aeroporto Santos 
Dumont “não faz mais sentido”. “A 
devolução é um instrumento aplicado a 
concessões mal modeladas, com 
problemas em contrato. Com a 
devolução, não faz mais sentido 
conduzir estudos de Santos Dumont 
isoladamente.” 
 
O ministro afirmou que para o segundo 
semestre de 2023 será estruturada a 8ª 
rodada de concessão de aeroportos, que 
deve englobar Galeão e Santos Dumont. 
“Resolve uma série de questões que 
estavam sendo levantadas pelo setor 
produtivo do Rio”, disse o ministro. 
Afirmou que a devolução põe um fim às 
discussões com o Estado sobre o Santos 
Dumont. Segundo ele, a relicitação do 
Galeão seguirá caminho do aeroporto de 
São Gonçalo do Amarante (RN), em 
processo de devolução. Disse ainda que 
a RioGaleão será ressarcida por 
investimentos não amortizados. 
 
Desde que assumiu o aeroporto, em 
2014, a RioGaleão investiu R$ 2,6 
bilhões em obras de expansão. Esses 
recursos fazem parte de um “encontro de 
contas” que vai precisar ser feito entre a 
concessionária e o governo federal uma 
vez que a concessão era de 25 anos, mas 
só se passaram oito anos, período 
insuficiente para amortizar todos os 
investimentos feitos no aeroporto. Para 
2023, a RioGaleão tem compromissos de 
pagar R$ 1 bilhão ao governo federal 
referente à outorga do aeroporto. Em 
2017, a empresa antecipou dois anos e 
meio de outorgas à União e reprogramou 
mais dois anos e meio. 
 
No twitter, o governador do Rio, Cláudio 
Castro, disse que o grupo de trabalho 
que vem tratando do Santos Dumont no 
Ministério da Infraestrutura vai 
construir a “melhor modelagem” para 
recuperar o sistema aeroportuário do 
Rio. Estado e prefeitura do Rio vinham 
se opondo ao modelo de concessão do 
Santos Dumont por entender que 
esvaziava o Galeão. O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, criticou a saída da Changi 

dizendo que enfraquece o ambiente de 
negócios. 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/11/galeao-sera-relicitado-
junto-com-santos-dumont.ghtml 
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Empresas 

Na contramão, Amil encolhe e 
perde clientes 
 

Em 12 meses, o número de queixas 

mais do que dobrou na carteira de 

planos individuais da Amil 

 

Por Beth Koike — De São Paulo 

11/02/2022 05h02  Atualizado há 2 
horas 

 

 

Ao contrário do mercado de planos de 
saúde que, nesses dois últimos de 
pandemia, viu o volume de usuários 
crescer 4%, o equivalente a 1,9 milhão a 
mais de pessoas com convênio médico 
no país, a Amil registrou uma perda de 
5% em sua carteira de clientes nesse 
mesmo período, de acordo com dados da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). 
 
A base de beneficiários de planos 
corporativos, que representa 80% do 
total, manteve-se estável. Já a 
modalidade individual caiu 18,8% e o 
plano por adesão, teve redução de 22,7% 
entre 2020 e 2021. 
 
Considerando a performance nos 
últimos cinco anos, a queda é ainda mais 
acentuada. A operadora, que pertence à 
UnitedHealth, fechou 2021 com 2,9 
milhões de usuários, baixa de 23% em 
relação à carteira que a companhia 
dettinha em dezembro de 2016. 
 
Segundo o Itaú BBA, a participação de 
mercado da Amil caiu de 8% para 6% 
nos últimos cinco anos (excluindo as 
aquisições feitas pela operadora entre 
2016 e 2018). “Do ponto de vista 
geográfico, a empresa perdeu terreno 
para players verticalizados e 
cooperativas médicas em quatro das 
cinco regiões metropolitanas mais 
importantes para o grupo Amil”, 
segundo relatório do banco, assinado 
por Vinicius Figueiredo. O analista 
destaca que apesar da Amil ter uma 
sólida rede própria sua taxa de 
sinistralidade tem se mostrado superior 
ao de algumas operadoras não 
verticalizadas, “o que significa que a 
Amil está operando com rentabilidade 
muito limitada”. 
 
No acumulado dos nove primeiros 
meses de 2021, a Amil apresentou 
prejuízo de R$ 775 milhões contra um 
resultado líquido positivo de R$ 690 
milhões do mesmo período de 2020. 
Para efeitos de uma comparação sem 
impactos positivos da covid, a operadora 
teve prejuízo de R$ 151 milhões, entre 
janeiro e setembro de 2019. 
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A receita líquida nos nove primeiros 
meses de 2021, somou R$ 14,7 bilhões - 
mesmo patamar de um ano antes. 
 
O resultado líquido do setor também 
despencou de R$ 15,9 bilhões em 2020 
para R$ 2,9 bilhões em 2021 (até 
setembro) devido à retomada de 
procedimentos eletivos e segunda onda 
da covid no começo de 2021. Em 2019, 
esse indicador foi de R$ 9,2 bilhões. 
 
Outro ponto negativo para s Amil foi o 
índice de reclamações. Nos últimos 12 
meses, o volume de queixas do plano de 
saúde individual da Amil, nos últimos 12 
meses, saltou de 567 para quase 1,3 mil, 
mais que o dobro. O mercado de planos 
individuais viu o índice de reclamações 
aumentar 82,7%, saindo de 3,9 mil para 
7,2 mil. Essa alta está relacionado à 
pandemia. 
 
O aumento de reclamações contra a 
operadora, que vieram com força nos 
últimos dias, foi um dos motivos que fez 
a ANS interromper o processo de 
mudança societária dos planos 
individuais para o grupo de investidores. 
Segundo ANS, a luz amarela acendeu em 
outubro, quando o índice de 
reclamações subiu 31,4% - maior 
patamar dos últimos 12 meses. “Não 
haverá nenhum prejuízo aos 
beneficiários. O fechamento do negócio 
tem como premissa a manutenção de 
todos os direitos do beneficiário assim 
como da estrutura de atendimento”, 
informa o grupo de investidores. 
 
A Amil informa que 2021 foi um ano de 
investimentos em gestão clínica, 
expansão da Telessaúde, consolidação 
de programas de cuidado e a 
diversificação em linhas específicas e 
reitera que as iniciativas que promovem 
mais cuidado e melhor experiência dos 
seus beneficiários aumentam 
organicamente a fidelização e a atração 
de novos beneficiários. 
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Legislação 

STF suspende julgamento do 
IR sobre pensão alimentícia 
 
O ministro Gilmar Mendes 
apresentou pedido de destaque; 
discussão é bilionária 
 
Por Beatriz Olivon, Valor — Brasília 
10/02/2022 13h09  Atualizado há 18 
horas 

 
Um pedido de destaque feito pelo 
ministro Gilmar Mendes do Supremo 
Tribunal Federal (STF) acaba 
de suspender o julgamento em que a 
Corte analisa se é válida a incidência de 
imposto de renda (IR) sobre os valores 
recebidos como pensão alimentícia. Seis 
dos onze ministros já haviam votado 
para afastar a tributação formando a 
maioria. 
 
Em geral, esses valores são recebidos 
por mães separadas com filhos e incide 
alíquota de até 27,5% de IR. Para os 
cofres da União, a tese pode gerar perda 
de arrecadação de R$ 1 bilhão anual, 
segundo dados da Advocacia-Geral da 
União (AGU), caso a maioria dos 
ministros conclua pela 
inconstitucionalidade da incidência 
(Adin 5422). 
 
O tema é julgado em ação direta de 
inconstitucionalidade proposta pelo 
Instituto Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFAM) em 2015. A ação questiona 
dispositivos da Lei nº 7713, de 1981, e 
do Regulamento do Imposto de Renda 
(RIR). Os artigos preveem que as 
pensões alimentícias são tributadas pelo 
Imposto de Renda da Pessoa Física 
(IRPF), em nome de quem as recebe. 

 

Gilmar Mendes, ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). — Foto: 
Reprodução 

A adin começou a ser julgada no dia 22 
de março. Na ocasião, o relator ministro 
Dias Toffoli decidiu afastar a incidência 
do IR sobre os alimentos ou pensões 
alimentícias quando fundados no direito 
de família. Declarou a cobrança 
inconstitucional. O ministro Luís 
Roberto Barroso acompanhou o relator. 
 
No voto depositado na sexta-feira, 
quando o julgamento foi retomado no 
Plenário Virtual, o ministro Alexandre 
de Moraes seguiu o mesmo 
entendimento, assim como as ministras 
Cármen Lúcia e Rosa Weber e o ministro 
Ricardo Lewandowski, último a 
depositar o voto. 
 

https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/10/stf-suspende-
julgamento-do-ir-sobre-pensao-
alimenticia.ghtml 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/10/stf-suspende-julgamento-do-ir-sobre-pensao-alimenticia.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/10/stf-suspende-julgamento-do-ir-sobre-pensao-alimenticia.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/10/stf-suspende-julgamento-do-ir-sobre-pensao-alimenticia.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/10/stf-suspende-julgamento-do-ir-sobre-pensao-alimenticia.ghtml


6 

 

 
 

Valor Jurídico 

FGV faz cartilha gratuita 
sobre transação tributária 
para orientar empresas 
 
"Ideia é mostrar que a transação 
não é uma armadilha, mas algo 
que o governo criou para ajudar 
nos pagamentos”, afirma 
coordenadora do trabalho 
 
Brasília 
11/02/2022 07h00  Atualizado há 48 
minutos 

 
A FGV Direito Rio vai lançar 
uma cartilha com orientações para 
realização de transações tributárias. 
O material foi produzido por professores 
e alunos e está disponível, de forma 
gratuita na biblioteca digital da 
faculdade. 
 
O objetivo é informar os contribuintes 
sobre as novas modalidades de 
transação tributária e fornecer maiores 
esclarecimentos sobre a Lei nº 13.988, 
de 2020, que trata da quitação de 
dívidas com a União, e da Lei Municipal 
nº 7.000, de 2021, que possibilita a 
celebração de transações tributárias 
no Rio de Janeiro. 
 
A transação tributária já está prevista no 
Código Tributário Nacional (CTN) há 
alguns anos, mas só foi regulamentada 
em 2019 por meio da Medida Provisória 
nº 889/2019, posteriormente 
convertida na Lei nº 13.988, de 2020. 
 

 

Negociação - negócios - acordos — Foto: 
Pexels 

“As grandes empresas têm assessoria 
jurídica que dá acesso a essas 
informações, mas vejo que empresas de 
médio porte não tem conhecimento 
sobre como funciona e quais as regras”, 
afirma Bianca Xavier, professora da FGV 
Direito Rio e coordenadora do trabalho. 
 
A professora lembra que a adesão a 
algumas modalidades de transação 
federal se encerra no fim do mês. “A 
ideia é mostrar que a transação não é 
uma armadilha, mas algo que o governo 
criou para ajudar nos pagamentos”, 
afirma Bianca. 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/02/fgv-faz-
cartilha-gratuita-sobre-transacao-
tributaria-para-orientar-
empresas.ghtml 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/fgv-faz-cartilha-gratuita-sobre-transacao-tributaria-para-orientar-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/fgv-faz-cartilha-gratuita-sobre-transacao-tributaria-para-orientar-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/fgv-faz-cartilha-gratuita-sobre-transacao-tributaria-para-orientar-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/fgv-faz-cartilha-gratuita-sobre-transacao-tributaria-para-orientar-empresas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/fgv-faz-cartilha-gratuita-sobre-transacao-tributaria-para-orientar-empresas.ghtml
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Finanças 

Captações externas somam 
US$ 4,2 bi em começo de ano 
fraco 
 
Diante de aumento de taxas de 
juros nos EUA, apenas sete 
empresas brasileiras emitiram 
bônus 
 
Por Lucinda Pinto — De São Paulo 
11/02/2022 05h00  Atualizado há 2 
horas 

 

 

Fittipaldi: “Eleição vai trazer mais 
preocupação com a questão fiscal” — 
Foto: Claudio Belli/Valor 

As empresas brasileiras captaram no 
exterior apenas US$ 4,2 bilhões nas 
primeiras semanas de 2022 por meio da 
emissão de títulos de dívida. Foram a 
mercado sete operações. Trata-se do 
pior começo de ano desde 2020, quando 
foram levantados US$ 6,9 bilhões em 
dez ofertas. No ano passado, houve 13 
ofertas de bônus no mercado 
internacional, resultando em um volume 
total de US$ 7,5 bilhões em dívida nova. 
A primeira temporada de captações de 
2022 termina nesta semana, quando 
acaba o prazo para as companhias 

apresentarem aos investidores os 
balanços relativos ao terceiro trimestre 
de 2021 para acessar o mercado. 
 
A queda no volume é consequência 
direta da disparada da taxa de juros de 
longo prazo nos Estados Unidos, que por 
sua vez reflete a perspectiva de que o 
Federal Reserve (Fed, o banco central 
americano) começará a subir os juros em 
março. O mercado mais volátil deixa o 
investidor seletivo e limita a disposição 
para a exposição a países emergentes, 
como o Brasil, que representam maior 
risco por questões políticas e fiscais. 
Bancos de investimento estimavam que 
15 companhias planejavam captar 
recursos no exterior neste começo de 
ano. Menos da metade, portanto, 
concluiu a operação. 
 
Agora, segundo Rodrigo Fittipaldi, chefe 
da área de emissões de renda fixa do 
Credit Suisse, há pelo menos seis 
operações na fila para a próxima safra, 
que se abre no fim de março, após a 
temporada de balanços relativos a 2021. 
São empresas de boa classificação de 
risco, incluindo algumas estreantes no 
mercado externo. 
 
No entanto, o ambiente deve continuar 
instável, o que significa que as operações 
demandarão cautela e paciência por 
parte das empresas. “Não dá para ter 
ansiedade. Não vamos voltar à dinâmica 
de 12, 18 meses [atrás]. Não digo para 
ninguém deixar de ir a mercado, e sim 
para que ajuste a estratégia, uma vez que 
operações de prazo mais curto têm 
menos risco de execução”, afirma. 
 
Fittipaldi diz que há muitas incertezas 
sobre até onde irá o aumento de juros 
nas economias desenvolvidas, 
especialmente nos EUA, e que impacto 
isso poderá trazer. Além disso, a 
economia mundial ainda enfrenta 
problemas de abastecimento das cadeias 
produtivas, e não está claro quando o 
fluxo estará normalizado. Há também o 
agravamento dos riscos geopolíticos 
com a questão da Ucrânia. 
 
Embora o mercado brasileiro esteja 
passando por um período de alta da 
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bolsa e valorização cambial, Fittipaldi 
afirma que a incerteza sobre o rumo da 
eleição, principalmente em relação ao 
debate fiscal, também agrava esse 
quadro. “Essa melhora da bolsa foi um 
movimento de curto prazo”, diz. “Não há 
nada resolvido sobre a questão política. 
A eleição vai trazer mais preocupação 
com a questão fiscal porque não haverá 
convergência sobre temas caros ao 
mercado.” 
 
Para André Cury, chefe da área de banco 
comercial do Citi, o ambiente de 
negócios tornou-se, de fato, mais 
complexo e menos afeito ao risco. 
Entretanto, existem empresas 
esperando oportunidade para acessar o 
mercado, seguindo a estratégia que já 
vêm implementado de diversificar 
fontes de recursos. “Cada vez mais temos 
visto companhias mais profissionais 
nesse sentido, fazendo diversificação 
dos bolsos, ou seja, captando recursos 
em várias frentes”, afirma. 
 
Isso significa que, para algumas 
companhias, é estratégico manter 
operações para ter uma curva de juros lá 
fora - ou seja, ter emissões em vários 
vencimentos, formando uma referência 
de taxas. 
 
Banco do Brasil, Globo, Açu Petróleo, 
Bradesco, JBS, CSN e Coruripe foram as 
companhias que captaram no mercado 
internacional neste ano. À exceção de 
JBS, que levantou US$ 1,5 bilhão por 
meio de dois bônus, um de sete ano e 
outro de 30 anos de prazo, as demais 
operações ficaram entre US$ 300 
milhões e US$ 500 milhões, com 
vencimento em cinco anos. 
 
Um ponto comum a todos os emissores 
é que a demanda nesta temporada foi 
mais modesta do que em outros 
momentos. Por isso, o volume captado 
em todos as operações ficou perto do 
mínimo planejado pelas companhias, 
estratégia que teve por objetivo evitar 
uma pressão adicional dos rendimentos 
pagos pelo papel. E essa dinâmica, 
provavelmente, deve prosseguir ao 
longo deste ano. 
 

“O investidor não se jogou de cabeça, fez 
ofertas menores e pôs uma barreira de 
preço”, afirma Fittipaldi, do Credit. Ele 
explica que o investidor passou a exigir 
uma taxa de retorno mais alta em 
relação ao preço negociado no mercado 
secundário - o que, no jargão do 
mercado, é chamado de concessão. “Nos 
momentos fortes do mercado, a 
concessão fica perto de zero, ou até 
mesmo levemente negativa. Agora, o 
investidor exige uma concessão maior.” 
 
A volatilidade dos mercados começou a 
se exacerbar em setembro, quando a 
ideia de normalização da política 
monetária pelo Fed e outros bancos 
centrais do mundo ganhou força. Desde 
então, o retorno [“yield”] médio dos 
bônus de dez anos dos grandes 
emissores brasileiros subiu cerca de 1 
ponto percentual no mercado 
secundário, segundo Fittippaldi. No 
mesmo período, o juro da T-note de 10 
anos, referência para a definição de 
preço nesse mercado subiu de 1,30% 
para 1,90%. Ou seja, o spread em relação 
às taxas do Tesouro subiu quase 0,5 
ponto percentual. 
 
Dois fatores aumentaram ainda mais a 
instabilidade dos mercados neste 
começo de ano, segundo Caio de Luca 
Simões, chefe da área de renda fixa do 
Bank of America. O primeiro foi pela ata 
do Comitê de Política Monetária do Fed, 
sinalizando que pode haver cinco 
aumentos de juros neste ano a partir da 
reunião de março - no mercado, agora já 
existem projeções de sete ajustes. O 
outro foram os dados de emprego dos 
EUA, mostrando a criação de 467 mil 
postos de trabalho em janeiro, muito 
acima do esperado. Com isso, houve um 
salto na taxa da T-note de 10 anos, que 
iniciou 2022 em 1,51%. 
 
O emissor precisa monitorar, portanto, a 
evolução do juro para tomar suas 
decisões. “Janeiro foi marcado pela 
necessidade de ter um olhar atento para 
o juro americano, a gente passa 
atualização sobre como está o mercado 
todos os dias”, diz Simões. E essa deve 
ser a dinâmica daqui para frente. 
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“Haverá novas operações, mas com 
prêmio mais alto.” 
 
Levantamento feito pelo Bank of 
America junto a investidores globais 
mostrou que, em janeiro, a alta dos juros 
nos EUA passou a ser considerada o 
maior risco para países latino-
americanos, acima até das questões 
políticas locais, vistas como a maior 
fonte de preocupação para a região em 
dezembro. Para Simões, ao longo do 
ano, é provável que o tema eleição volte 
a ter um peso maior. “Acredito que 
iremos seguir na mesma toada, com 
olhar atento aos juros americanos, mas a 
eleição tende a ter influenciar mais 
daqui para frente.” 
 

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

ia/2022/02/11/captacoes-externas-

somam-us-42-bi-em-comeco-de-ano-

fraco.ghtml 

 

Retorne ao índice  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/11/captacoes-externas-somam-us-42-bi-em-comeco-de-ano-fraco.ghtml
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Economia 

Galeão: Veja como devolução 
da concessão e adiamento do 
leilão do Santos Dumont 
afetam passageiros e o 
turismo 
 
Indefinição sobre os dois 
aeroportos do Rio estendida até 
2023 preocupa autoridades e 
empresários porque pode afetar 
atração de voos para a cidade 
  
O Globo 
11/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 11/02/2022 - 
07:52 

 

RIO E BRASÍLIA — Com a decisão da 

Changi de devolver a concessão do 

Aeroporto Internacional do Galeão 

Antônio Carlos Jobim, na Zona Norte do 

Rio, o ministro da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou 

ontem que o terminal será relicitado no 

segundo semestre de 2023, juntamente 

como o Santos Dumont. 

 

Dessa forma, fica adiado em um ano a 

concessão do terminal do Centro do Rio. 

Até lá, essa indefinição deve afetar 

passageiros, companhias aéreas, outras 

concessionárias de aeroportos, o 

turismo e a própria economia do Rio. 

 

A Changi, empresa de Cingapura que 

controla a concessionaria que 

administra Galeão, protocolou na 

Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac) um pedido para deixar o 

negócio.A informação foi antecipada 

pela coluna Capital, do GLOBO. 

Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro, com o Terminal 1 vazio Foto: 

Brenno Carvalho / Agência O Globo/20-

8-2021 

 

Com a devolução da concessão, haverá 

uma nova licitação. O governador do 

Rio, Cláudio Castro, e o prefeito da 

capital fluminense, Eduardo Paes, 

manifestaram-se em favor de uma 

solução rápida. 

 

O secretário de Desenvolvimento 

Econômico, Chicão Bulhões, manifestou 

preocupação com um prazo de mais de 

um ano de indefinição: 

 

— A grande preocupação agora é o 

tempo, (a relicitação) é urgente. Não 

podemos esperar até 2023 como o 

ministério da Infraestrutura está 

prevendo, senão o Rio ficará 

abandonado. 

 

Risco de ‘ficar para trás’ 

 
Representantes do setor de turismo e de 

companhias aéreas afirmam que a troca 

na gestão do Galeão deve reduzir a 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/governo-adia-leilao-de-santos-dumont-para-fazer-operacao-conjunta-com-galeao-em-2023-1-25389037
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/governo-adia-leilao-de-santos-dumont-para-fazer-operacao-conjunta-com-galeao-em-2023-1-25389037
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/governo-adia-leilao-de-santos-dumont-para-fazer-operacao-conjunta-com-galeao-em-2023-1-25389037
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/operadora-changi-desiste-do-galeao-e-deve-anunciar-em-breve-sua-saida-do-negocio.html
https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/operadora-changi-desiste-do-galeao-e-deve-anunciar-em-breve-sua-saida-do-negocio.html
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atração de voos em um momento 

crucial, em que as empresas começam a 

reprogramar malhas aéreas e selecionar 

destinos no pós-pandemia. Ou seja, o 

Rio corre o risco de ficar para trás na 

retomada do setor. 

 

— O problema é o tempo que isso pode 

levar porque (o concessionário) ajudava 

a tentar captar voos. Agora, a Infraero, 

que é sócia minoritária (com 49% do 

capital), terá de trabalhar sozinha por 

um período. A operadora sempre teve 

um diálogo com o setor de turismo 

carioca — afirma Alexandre Sampaio, 

presidente da Federação Nacional de 

Hotéis e Restaurantes.  

 

EM IMAGENS, O UNIVERSO 

EXCLUSIVO DA AVIAÇÃO 

EXECUTIVA EM SP 

 
 

Aviação executiva cresce no país, mas 

ainda é para poucos. O número de voos 

da aviação de negócios no país voltou 

aos patamares pré-pandemia e segue um 

ritmo acelerado, de acordo com 

estatísticas da Associação Brasileira de 

Aviação Geral (Abag) Foto: Edilson 

Dantas / Agência O Globo 

Pousos e decolagens de aviões privativos 

em aeroportos como o de Congonhas 

(SP) cresceram 27% entre janeiro e maio 

deste ano, na comparação com o mesmo 

período do ano passado Foto: Edilson 

Dantas/2-7-2021 / Agência O Globo 

 

Aos 59 anos, dos quais 23 dedicados à 

empresa de sua família, a Usina Santa 

Adélia, Marcelo Bellodi sempre cultivou 

a paixão por aviões. Tirou licença para 

pilotar ainda jovem. Em 2010, ele 

comprou esse jatinho, um Embraer 

Phenon 100 Foto: Edilson Dantas / 

Agência O Globo 

 

Aeronaves privativas na pista de 

Congonhas (SP): custos de manutenção 

https://oglobo.globo.com/economia/em-imagens-universo-exclusivo-da-aviacao-executiva-em-sp-1-25089890
https://oglobo.globo.com/economia/em-imagens-universo-exclusivo-da-aviacao-executiva-em-sp-1-25089890
https://oglobo.globo.com/economia/em-imagens-universo-exclusivo-da-aviacao-executiva-em-sp-1-25089890
https://oglobo.globo.com/economia/em-imagens-universo-exclusivo-da-aviacao-executiva-em-sp-1-25089890
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de um avião particular envolvem 

combustível, manutenção, salários da 

tripulação e aluguel de hangar Foto: 

Edilson Dantas / Agência O Globo/2-7-

2021 

No Hangar da Tropic Air, aviões de 

milionários ficam disponíveis para 

afretamento, o que ajuda a reduzir os 

custos de manutenção desse privilégio 

pessoal Foto: Edilson Dantas / Agência 

O Globo 

 

O empresário Marcelo Bellodi se 

acomoda a bordo do seu jato Embraer 

Phenon 100, que fica à disposição para 

fretamentos no hangar da Tropic Air 

quando ele não está usando Foto: 

Edilson Dantas / Agência O Globo/2-7-

2021 

 

Aviões particulares na pista do 

aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 

A demanda dos jatinhos é puxada pelo 

agronegócio. Os executivos de empresas 

do setor são os que mais usam o meio de 

transporte privativo Foto: Edilson 

Dantas / Agência O Globo 

 

Sampaio afirma que o país já está com 

dificuldade de atrair novas empresas 

aéreas: 

 

— Se conseguirem licitar rápido e uma só 

operadora ganhar, melhor. A negativa 

do governo em ajustar o contrato diante 

da mudança de ambiente de negócios 

com a Covid-19 e a retração na economia 

passa a imagem de insensibilidade, que 

pode dificultar a atração de investidores. 

 

O presidente de uma empresa aérea que 

prefere não se identificar diz que isso 

tende a atrasar mais a retomada de voos 

internacionais no Rio, o que afeta a 

chegada de turistas. 
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Movimento baixíssimo no aeroporto 

internacional Tom Jobim Foto: Marcia 

Foletto / Agência O Globo 

 

Ainda não foram retomadas rotas para 

destinos relevantes na Europa e nos 

EUA a partir do Galeão em razão da 

pandemia. A consequência é que o 

carioca será forçado a fazer escala e 

conexão em São Paulo, que vem 

aumentando o volume de voos. 

 

A tendência é que as aéreas estrangeiras 

fiquem em “compasso de espera” ou 

busquem parcerias com companhias 

aéreas locais para distribuir passageiros 

a partir de São Paulo. 

 

Concessionária ficará até novo leilão 

 
A RIOgaleão, concessionária que 

administra o aeroporto internacional do 

Rio de Janeiro, fará uma maratona de 

conversas com companhias aéreas, 

empresas terceirizadas que prestam 

serviço para o aeroporto e clientes na 

área de carga para explicar a situação do 

terminal. 

 

A ideia, segundo uma fonte, é “acalmar 

os ânimos” e mostrar que a operação 

segue normalmente apesar do seu 

pedido protocolado ontem para devolver 

a concessão. Os critérios para a 

concessão dos aeroportos serão 

definidos ao longo deste ano.  

Aeroporto Santos Dumont Foto: 

Fabiano Rocha 

 

Até lá, RIOgaleão continuará 

responsável pelo aeroporto (o consórcio 

tem Changi como majoritária, com 51% 

do capital, além da Infraero, com fatia de 

49%). O Santos Dumont permanecerá 

até o leilão a cargo da Infraero.  

 

Embora o governo prometa um novo 

leilão para 2023, a concessionária do 

Galeão trabalha com prazo de dois a três 

anos para que o processo seja concluído. 

Changi só deve deixar a RIOgaleão após 

o novo leilão.  

 

A decisão de deixar o Brasil já vinha 

sendo estudada há alguns meses. O 

próprio ministro da Infraestrutura 

afirmou que o governo estava ciente das 

dificuldades financeiras da empresa. 

 

“A pandemia de Covid-19 provocou uma 

queda de 90% do número de voos no 
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Brasil e enfraqueceu ainda mais as 

condições de operação do aeroporto”, 

afirmou a RIOgaleão, em nota. 

Quem assumir os terminais, não ficará 

com as dívidas. O valor da nova outorga 

será usado para cobrir a indenização que 

a União precisa pagar à RIOgaleão por 

investimentos feitos e ainda não 

amortizados. 

 

Atenção aos passageiros 

 
Mas, enquanto isso, há uma 

preocupação de que os passageiros não 

fiquem desassistidos e os operadores 

sigam com a manutenção do aeroporto 

até o fim do processo de devolução do 

terminal. No período, contudo, as 

empresas param de pagar outorgas e de 

investir. 

Aeroporto Internacional Tom Jobim 

(Galeão) Foto: Marcelo Carnaval / 

Agência O Globo 

 

Quando um aeroporto é devolvido, o 

concessionário tem direito a uma 

indenização por parte dos investimentos 

de longo prazo feitos durante a 

concessão. 

 

O advogado especialista André 

Soutelino, sócio da A.L.D.S Advogados 

Associados, lembra que nos dois casos a 

relicitação demorou mais que o 

estimado para ocorrer, em um sinal de 

que as previsões para relicitar Galeão e 

Santos Dumont em 2023 podem ser 

otimistas. 

 

Ministro promete leilão mais realista 

em 2023 

 
O ministro Tarcísio de Freitas prometeu 

uma nova licitação com termos mais 

realistas do que a do Galeão em 2023. 

Ministro disse que é possível impor 

algumas limitações na concessão do 

Santos Dumont Foto: Pablo Jacob / 

Agência O Globo 

 

O terminal foi arrematado com ágio de 

293% em lance de R$ 19 bilhões por 

Changi e Odebrecht (que vendeu sua 

fatia para a empresa de Cingapura após 

a Lava-Jato). Freitas disse não ver 

problemas em ter um único operador 

nos terminais do Rio e afirmou que este 

já é o modelo em cidades como Nova 

York e Paris. 

 

— Vamos fazer uma modelagem 

centrada na realidade, um modelo ótimo 
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— afirmou, acrescentando que a saída 

não é sinal de desinteresse do investidor 

estrangeiro, apenas de uma outorga de 

valor muito alto para o projeto. 

 

Devolução de aeroporto é lenta e pode 

estimular outros casos 

 
Executivos do setor aeroportuário 

avaliam nos bastidores que outros 

grandes operadores privados poderão 

seguir o exemplo da Changi se a Anac 

não encontrar uma solução para o 

reequilíbrio dos contratos de concessão, 

considerando a queda nas receitas 

decorrente da pandemia de Covid-19.  

 

Tarcísio de Freitas negou a possibilidade 

de novas devoluções de aeroportos. Ele 

afirmou que até o momento só as 

concessões realizadas nas primeiras 

rodadas — realizadas no governo de 

Dilma Rousseff — tiveram problemas. 

 

— A partir de 2016 houve uma mudança 

absoluta de modelagem, que passou a 

ser muito mais crível. Todas as 

concessões que foram feitas lá para trás 

deram errado. O Galeão era o último 

caso aeroportuário crítico que a gente 

tinha — disse.  

 

Entretanto, a devolução de um 

aeroporto concedido ao governo federal 

não é um processo simples ou rápido: 

em geral, dura no mínimo três anos. 

Até o momento dois aeroportos 

concedidos estão em processo de 

devolução: Viracopos, em Campinas 

(SP) em 2018 e São Gonçalo do 

Amarante (RN) em 2020, por questões 

como a recessão, frustração no 

crescimento do país e do turismo e até a 

Operação Lava-Jato. 

 

Os dois terminais ainda não foram 

concedidos novamente para a iniciativa 

privada. Os processos de relicitação de 

Viracopos e do aeroporto potiguar estão 

no Tribunal de Contas da União (TCU), 

em fase de análise. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/ga
leao-veja-como-devolucao-da-
concessao-adiamento-do-leilao-do-
santos-dumont-afetam-passageiros-o-
turismo-25389737 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/galeao-veja-como-devolucao-da-concessao-adiamento-do-leilao-do-santos-dumont-afetam-passageiros-o-turismo-25389737
https://oglobo.globo.com/economia/galeao-veja-como-devolucao-da-concessao-adiamento-do-leilao-do-santos-dumont-afetam-passageiros-o-turismo-25389737
https://oglobo.globo.com/economia/galeao-veja-como-devolucao-da-concessao-adiamento-do-leilao-do-santos-dumont-afetam-passageiros-o-turismo-25389737
https://oglobo.globo.com/economia/galeao-veja-como-devolucao-da-concessao-adiamento-do-leilao-do-santos-dumont-afetam-passageiros-o-turismo-25389737
https://oglobo.globo.com/economia/galeao-veja-como-devolucao-da-concessao-adiamento-do-leilao-do-santos-dumont-afetam-passageiros-o-turismo-25389737
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Economia 

Conta de luz não para de 
subir, mas governo não 
consegue desligar usinas mais 
caras: custo supera R$ 120 
milhões 
 

Situação decorre dos leilões de 

emergência para enfrentar a crise 

hídrica 

 
Manoel Ventura 
11/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
11/02/2022 - 07:53 
 

Linhas de transmissão de energia elétrica 
que passam ao lado do Parque de 
Madureira. Brasil tem restrição de 
escoamento de eletricidade Foto: 
Alexandre Cassiano / Agência O Globo 

BRASÍLIA — Não é só a falta de chuvas 

que explica a disparada nas contas de luz 

que pesa no bolso dos brasileiros — as 

contas de luz da Light, por exemplo, 

podem subir 18% neste ano. Gargalos 

crônicos do setor elétrico impedem que 

a energia fique mais barata. Um exemplo 

gritante disso é o fato de que os 

consumidores de energia de todo o país 

poderão pagar, até 2025, pelo menos R$ 

128 milhões por mês a mais pela energia 

gerada em três termelétricas por falta de 

linhas de transmissão de eletricidade. 

A mesma quantidade de energia 

produzida nessas usinas poderia ser 

gerada por outras termelétricas mais 

baratas, de acordo com documentos do 

ONS e da Aneel aos quais o GLOBO teve 

acesso. A situação ocorre porque não há 

linhas de transmissão de energia 

suficientes para todas as usinas.  

 

CONTA DE LUZ NÃO PARA DE 

SUBIR? SAIBA COMO 

ECONOMIZAR 
 
  

Para economizar, ligue o aparelho 
apenas quando for dormir e desligue 
logo ao acordar. Uma opção é usar a 
função sleep, disponível em alguns 
modelos. Outro cuidado é manter o ar-
condicionado em temperatura 
adequada. Especialistas recomendam 
23ºC. Não é preciso colocar temperatura 
muito baixa, para não gastar muita 
energia. Foto: Pixabay 
 
 

https://oglobo.globo.com/economia/aneel-avalia-reajuste-de-quase-18-nas-contas-de-luz-de-clientes-residenciais-da-light-1-25388365
https://oglobo.globo.com/economia/aneel-avalia-reajuste-de-quase-18-nas-contas-de-luz-de-clientes-residenciais-da-light-1-25388365
https://oglobo.globo.com/economia/aneel-avalia-reajuste-de-quase-18-nas-contas-de-luz-de-clientes-residenciais-da-light-1-25388365
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
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Em uma família com quatro pessoas, o 
uso do chuveiro elétrico corresponde a 
cerca de 25% da conta de luz. Para 
economizar, evite banhos muito longos e 
dê preferência a usar o chuveiro no 
modo verão, que economiza até 30% de 
energia Foto: Pixabay 
 

Quando a porta fica muito tempo aberta, 
o motor funcionará mais, gastando mais 
energia. É importante também manter a 
borracha de vedação da porta da 
geladeira em bom estado. Ao viajar, uma 
opção é esvaziar a geladeira e desligá-la 
da tomada. Foto: Pixabay 
 

A substituição de lâmpadas 
incandescentes pelas de LED pode gerar 
uma redução de 75% a 85% no consumo 
de energia. Além disso, essas lâmpadas 
duram mais. Em relação às lâmpadas 
fluorescentes, a economia é de cerca de 
40% Foto: Pixabay 
 

Dê preferência a lavar uma grande 
quantidade de roupas, para economizar 
água e energia. Evite colocar muito 
sabão, para não ter de enxaguar duas 
vezes. Na hora de passar, a melhor opção 
é juntar roupas e passar uma grande 
quantidade de uma vez. Desligue o ferro 
quando for interromper o serviço. Use a 
temperatura indicada para cada tipo de 
tecido e comece pelas roupas mais leves. 
Foto: Pixabay 
 

O uso do ventilador de teto durante 8 
horas por dia gera um gasto de apenas 
R$ 18 por mês. Mesmo assim, é 
importante evitar deixar o aparelho 
ligado quando não houver ninguém no 
cômodo. Na hora de comprar, lembre-se 
que quanto maior o diâmetro das 
hélices, maior o consumo de energia. 
Foto: Pixabay 
 

No caso dos eletrônicos, a 
recomendação é desligar o televisor e os 
videogames quando ninguém tiver 
usando. Retirar os aparelhos da tomada 
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também ajuda a poupar energia. Foto: 
Arquivo 

O problema começou quando o governo 

federal realizou em outubro do ano 

passado um leilão de emergência — 

chamado de “Processo de Contratação 

Simplificado”, ou PCS — para contratar 

usinas termelétricas entre maio de 2022 

e dezembro de 2025. O objetivo foi 

garantir segurança ao sistema elétrico 

nos próximos anos, depois da da crise 

hídrica que assolou o país em 2021, a 

mais severa em 91 anos. 

Parte das usinas contratadas, porém, 

estão instaladas em locais onde não há 

linhas de transmissão de energia 

suficientes para escoar toda a geração. 

Como mais geração que capacidade de 

transmissão, a solução técnica seria 

reduzir a geração de termelétricas mais 

baratas e privilegiar as mais caras, 

conforme mostram os documentos. A 

situação foi indicada ao Ministério de 

Minas e Energia pela Aneel e o ONS, já 

que essas usinas ainda não entraram no 

sistema. 

“As questões apontadas pelo Operador 

(ONS) indicam que determinados 

projetos contratados no PCS não 

atendem ao objetivo fim da contratação, 

qual seja, adição de recursos de geração, 

com intuito de garantir a segurança do 

suprimento até 2025”, afirma um ofício 

assinado por quatro superintendentes 

da Aneel dirigido ao MME. 

O custo extra de R$ 128 milhões por mês 

foi calculado pelo ONS considerando 

que as usinas são “inflexíveis” por 

contrato, ou seja, não desligam, mesmo 

tendo custos mais altos. Para chegar a 

esse valor, o operador calculou o custo 

fixo e o custo variável das usinas 

contratadas de maneira emergencial. 

Depois, descontou desse número o preço 

das usinas que terão a geração reduzida. 

A diferença é de cerca de R$ 41 milhões 

por usina ao mês. Tudo isso é pago pelos 

consumidores por meio das contas de 

luz. 

As usinas contratadas no processo de 

contratação de emergência identificadas 
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pelo ONS estão instaladas no Espírito 

Santo: UTE Viana 1, UTE Povoação I e 

UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo. 

No caso da UTE Viana 1, a análise do 

ONS identificou o “esgotamento, em 

regime normal de operação, da 

capacidade” da linha de transmissão que 

atende a região. Esse cenário se repete 

nas demais usinas listadas pelo ONS. 

Segundo o documento do operador do 

sistema, isso ocorreria principalmente 

durante o período de seca na região 

Sudeste, quando é necessário gerar mais 

energia no Nordeste. 

O ONS também relatou que não há 

capacidade suficiente para transmitir a 

energia gerada por outra termelétrica 

contratada no leilão do ano passado, esta 

instalada em Mato Grosso do Sul. Nesse 

caso, porém, fica inviabilizada a geração 

de uma usina mais cara — portanto, não 

haveria sobrecusto para os 

consumidores. 

 

VEJA AS MAIORES USINAS 

HIDRELÉTRICAS EM 

FUNCIONAMENTO NO BRASIL 

 
  

Usina Hidrelétrica binacional de Itaipu. 
A maior do mundo desde a inauguração, 
em 1984, até o ano de 2012, produz até 
14.000 megawatts Foto: Alan Santos / 
PR 
 

Vista aérea da usina de Belo Monte, a 
segunda maior do país: capacidade para 
11.233 megawatts Foto: Agência O Globo 

Hidrelétrica de Tucuruí, no Rio 
Tocantins, no Pará, pode produzir até 
8.535 megawatts e foi inaugurada no 
mesmo ano que a de Itaipu, 1984 

Casa de força e vertedouro da usina 

https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
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hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, em 
Rondônia. Com capacidade instalada de 
3.750 megawatts, ela está em operação 
no Rio Madeira, na Bacia Amazônica, 
desde 2013 Foto: Agência O Globo 
 

No mersmo Rio Madeira, está a Usina 
Hidrelétrica de Santo Antônio, instalada 
no rio Madeira, em Porto Velho (RO). 
Ela tem capacidade para 3.568 MW 
Foto: Divulgação / Ibama 
 

Hiderlétrica Ilha Solteira, em São 
Paulo.Em operação desde 1973 Foto: 
Henrique Manreza / Manreza Imagens / 
Divulgação / CTG Brasil 

O governo fez em outubro do ano 

passado um leilão para contratar usinas 

de forma emergencial. No total, foram 

contratados 17 empreendimentos em 

diversas regiões do país. Essas usinas 

foram contratadas para gerar energia 

entre maio deste ano e dezembro de 

2025. 

São duas usinas solares fotovoltaicas, 

uma termelétrica a cavaco de madeira e 

14 termelétricas a gás natural. Conforme 

projetos cadastrados, as usinas 

vencedoras serão instaladas nos estados 

do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São 

Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. 

A situação dessas três termelétricas 

listadas pelo ONS é mais uma evidência 

dos gargalos no escoamento da energia 

produzida no Brasil. O GLOBO mostrou 

no mês passado que hidrelétricas do 

Norte e Nordeste estavam jogando água 

fora porque não havia capacidade para 

escoar toda a capacidade de produção — 

enquanto isso, o ONS mantinha a 

geração por termelétricas mais caras. O 

caso levou a Aneel a pedir para o ONS a 

privilegiar a geração pelas hidrelétricas. 

https://oglobo.globo.com/economia/co
nta-de-luz-nao-para-de-subir-mas-
governo-nao-consegue-desligar-usinas-
mais-caras-custo-supera-120-milhoes-
25389565 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-mas-governo-nao-consegue-desligar-usinas-mais-caras-custo-supera-120-milhoes-25389565
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-mas-governo-nao-consegue-desligar-usinas-mais-caras-custo-supera-120-milhoes-25389565
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-mas-governo-nao-consegue-desligar-usinas-mais-caras-custo-supera-120-milhoes-25389565
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-mas-governo-nao-consegue-desligar-usinas-mais-caras-custo-supera-120-milhoes-25389565
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-mas-governo-nao-consegue-desligar-usinas-mais-caras-custo-supera-120-milhoes-25389565
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Apontamentos acerca da 
legitimidade ativa exclusiva 
do Ministério Público para a 
tutela da probidade 
administrativa 
 

Motauri Ciocchetti de Souza* 

11 de fevereiro de 2022 | 06h00 

 

 

Motauri Ciocchetti de Souza. FOTO: 

ARQUIVO PESSOAL 

Introdução. 

Como de sabença, a Lei Federal nº 

14.230, de outubro de 2021, trouxe 

expressivas alterações no sistema 

legislativo de combate à improbidade 

administrativa, impondo profundas e 

sensíveis reformas ao arcabouço traçado 

a partir do art. 37, § 4º, da Constituição 

da República e sedimentado por 

intermédio da Lei nº 8.429/92. 

 

A despeito de pechas de 

inconstitucionalidade, objeto de 

variegados estudos e que, por certo, irão 

desaguar junto ao Supremo Tribunal 

Federal através de instrumentos 

processuais de controle direto, chama 

atenção a circunstância de que o novel 

texto legislativo, retrocedendo também 

no ponto em relação ao anterior, 

suprimiu a legitimidade ativa dos órgãos 

públicos lesados para o aforamento da 

demanda, jungindo-a exclusivamente ao 

Ministério Público. 

 

As perguntas que surgem são as 

seguintes: a privatividade da legitimação 

ativa vem em efetivo prestígio ao 

Ministério Público? E, mais relevante 

sob o enfoque jurídico, poderia o texto 

legislativo suprimir a legitimidade 

concorrente, tal como posta na redação 

pioneira do art. 17 da Lei Federal nº 

8.429/92? 

 

Almeja o vertente ensaio, que 

consubstancia livre-pensar, despido de 

rigor científico, lançar luzes tendentes a 

colaborar para a resposta a ditas 

indagações. 

 

É possível reconhecer-se a legitimidade 

privativa do Ministério Público? 

 

Ao tracejar as funções institucionais do 

Ministério Público por intermédio de 

seu art. 129, o qual especifica, 

exemplificativamente, desdobramentos 

do comando maior advindo do art. 127, a 

Constituição da República houve por 

bem carrear-lhe legitimação privativa 
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para a propositura da ação penal 

pública, em seu inciso I. 

 

Ao reverso, ao atribuir-lhe a tutela do 

patrimônio público, social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos, o inciso III do art. 129 

deliberou não utilizar o vocábulo 

privativamente, mostrando, a propósito, 

notória distinção entre a tutela 

específica e aquela inerente aos 

mecanismos procedimentais de 

natureza penal. 

 

Dita distinção, obviamente, não pode ser 

abstraída pelo legislador ordinário: não 

se pode alvitrar, em qualquer 

elucubração, que o Texto Maior 

simplesmente homiziou o vocábulo 

citado em seu inciso III, de sorte a 

concluir-se que nada obstaria fosse a 

Constituição interpretada de forma 

sistêmica, de sorte a propiciar a ilação de 

que o ordenamento jurídico 

subordinado poderia, ao talante do 

legislador, instituir hipótese de 

legitimação privativa do Ministério 

Público para a tutela de bens jurídicos 

metaindividuais indisponíveis na seara 

extrapenal. 

 

Isso tendo em conta não apenas a óbvia 

distinção traçada pelo Texto Maior, 

como, de igual sorte, a própria vocação 

do Estado Brasileiro, 

constitucionalmente imposta, de 

resguardo e assecuração dos nominados 

direitos fundamentais, dentre os quais 

assentada, sem titubeios, a tutela do 

patrimônio público, ensejadora de 

repulsa aos atos de improbidade 

administrativa. 

 

E a busca da proteção de valores 

socialmente tão caros deve, à evidência, 

pautar-se por ampliação no quadro dos 

legitimados ativos para alcançar, no 

mínimo, as Pessoas Políticas e os órgãos 

da administração direta e indireta que as 

integram, sob pena de 

amesquinhamento do sistema protetivo, 

inclusive pela absoluta inviabilidade de 

proteção ao patrimônio público por 

parte dos entes federativos Municípios, 

que não possuem, em sua estrutura 

ampla, instituição nos moldes do 

Ministério Público. 

 

Trata-se, pois, de evidente 

amesquinhamento do Poder do Estado 

de exercer a tutela de seu patrimônio e 

de seus valores fundantes, traçados, 

entre outros dispositivos, pelo art. 37 

caput da Constituição Federal, o que fere 

a lógica trazida pela Lei Maior, além de 

impor aos órgãos públicos indevida e 

injustificada limitação no exercício de 

poder-dever como abaixo cuidaremos de 

abordar. 

 

No tópico em análise, no entanto, 

impende tratarmos da viabilidade de 

conferir-se legitimação privativa ao 
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Ministério Público para a tutela da 

probidade administrativa. 

 

E, a nosso sentir, ela não se mostra 

possível à luz da regra aberta que 

decorre do art. 129, III, da Carta de 

Princípios, mormente quando em cotejo 

com o respectivo inciso I, assim como 

em virtude de atribuições indeclináveis 

do Estado, igualmente advindas do 

Texto Maior, das quais trataremos no 

capítulo seguinte. 

 

Certo que o art. 129, III, da Constituição 

Federal refere-se à “ação civil pública”. 

Certo, igualmente, que ao elaborar a 

recente Lei nº 14.230/21, o legislador 

referiu que a ação por ato de 

improbidade administrativa não é uma 

“ação civil pública”, podendo nesta 

converter-se por decisão judicial na 

hipótese consagrada no § 16 do art. 17 da 

Lei nº 8.429/92. 

 

Tal hipótese pressupõe a aferição 

judicial acerca do descabimento da 

imposição das sanções por ato de 

improbidade administrativa, sem 

embargo da necessidade de reparação de 

danos causados ao erário, o que se afere, 

sobremaneira, em situações em que a 

prescrição venha a incidir na espécie, 

sem poder alcançar, no entanto, o 

ressarcimento aos cofres públicos, por 

conta da regra inserta no art. 37, § 5º, da 

Constituição da República. 

Ao realizar dita distinção, o legislador 

ordinário retoma discussão vetusta e 

suplantada na seara dos Tribunais 

Superiores, confundindo institutos que 

são absolutamente diversos entre si: 

sistema processual e nome do processo. 

E o faz com o inequívoco escopo de 

segregar a espécie processual hoje 

trazida pela Lei nº 8.429/92 da 

abrangência do microssistema das ações 

coletivas, formado, em sua base, pela Lei 

nº 7.347/85 vista em compasso com a 

parte processual do Código de Defesa do 

Consumidor, donde resulta inevitável o 

reconhecimento, com esteio no art. 129, 

III, da Magna Carta, de que a 

legitimação ativa é sempre concorrente 

(art. 5º da LACP e art. 82 do CDC). 

 

Deveras, de há muito sustentamos que a 

ação civil pública não é espécime 

processual – mas um sistema 

procedimental, que realiza as 

adaptações necessárias na estrutura 

processual civil comum para que possa 

ser realizada a tutela dos nominados 

interesses metaindividuais, suplantando 

óbices como a forma de legitimação ativa 

e a limitação dos efeitos da coisa julgada 

tal como postos no Código de Processo 

Civil. 

 

Em outras palavras, não existe o 

processo de ação civil pública: existe, 

sim, a incidência de mecanismos 

procedimentais diferenciados sobre a 

estrutura básica do processo civil 
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tradicional, sem os quais a tutela dos 

interesses difusos e coletivos não se faria 

possível. 

 

Nessa seara, a expressão “ação civil 

pública” não indica tipo de processo – 

mas a incidência, sobre quaisquer dos 

ritos procedimentais insertos no CPC ou 

em lei processual extravagante, de 

regras próprias, advindas do 

microssistema da tutela coletiva, aptas e 

indispensáveis para a defesa dos 

interesses metaindividuais, que são 

firmadas em observância ao comando da 

inafastabilidade da jurisdição, trazido 

pelo art. 5º, XXXV, da Carta de 

Princípios. 

 

Logo, ação civil pública é um sistema 

processual – e não um tipo de processo 

–, circunstância ignorada pelo legislador 

ao elaborar o novel texto de nº 

14.230/21. 

 

Identificar-se um processo como sendo 

ação civil pública não se faz pela 

atribuição do nome respectivo pelo 

autor da demanda: faz-se tendo em 

conta a qualidade do sujeito ativo (que 

atua de forma anômala, assim entendida 

tanto a legitimação autônoma para a 

condução do processo como a 

extraordinária, para não ingressarmos 

em desnecessário embate doutrinário a 

propósito), assim como pela natureza 

metaindividual do objeto cuja tutela é 

almejada na demanda. 

Em outras palavras, qualquer processo 

(ou rito processual) será considerado 

ação civil pública desde que proposto 

por algum dos legitimados que constam 

do rol inserto no art. 5º da Lei Federal nº 

7.347/85 e que tenha por finalidade a 

defesa de interesses difusos ou coletivos. 

Nesta seara, as próprias ações diretas de 

controle de constitucionalidade são, 

estruturalmente, ações civis públicas, 

pese tenham nomes processuais 

próprios tracejados pela Constituição 

Federal. 

 

Nessa toada, a distinção feita pela Lei nº 

14.230/21 é, além de tecnicamente 

incorreta, absolutamente irrelevante, 

pois, em face da qualidade do legitimado 

ativo e do objeto tutelado (patrimônio 

público em acepção ampla), trata-se 

efetivamente de demanda sujeita ao 

sistema processual nominado de ação 

civil pública, apta a ensejar a incidência 

do regramento geral do microssistema 

da tutela coletiva, inclusive no que 

pertine à concorrência da legitimidade 

ativa, ainda que mais restrita em face do 

cotejo entre a redação original do art. 17 

da Lei nº 8.429/92 e do art. 5º da LACP. 

E o microssistema não tolera 

legitimação exclusiva, mesmo em 

respeito ao já citado art. 129, III, da 

Magna Carta. 

 

Outrossim, abstraídas tais questões, de 

índole jurídica, impende destacar que a 

legitimação privativa do Ministério 
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Público, antes de demonstrar prestígio à 

instituição, nos parece autêntico 

instrumento de exposição negativa para 

o Parquet. 

 

Deveras, sobejamente conhecida a 

circunstância de que a Lei nº 14.230/21 

veio com o notório espírito de dificultar 

– e em muito – a incidência do sistema 

repressivo constante da Lei nº 8.429/92. 

Previsões tais como a da necessidade de 

aferição de dolo específico, de 

afrouxamento e da limitação na 

descrição de atos de improbidade 

administrativa (com a retirada da 

amplitude anterior, notadamente 

daquela trazida pelo art. 11), de prazos 

prescricionais bem mais lenientes 

(inclusive com a previsão da abominável 

prescrição intercorrente, que incide a 

despeito da inércia do autor), da 

previsão de que os princípios 

constitucionais do direito sancionatório 

deverão ser observados (gerando a 

equivocada visão da incidência, na 

espécie, de princípios constitucionais de 

direito penal e processual penal), 

mostram, de forma inexorável, o 

desiderato do legislador: literalmente o 

Ministério Público foi levado ao embate, 

dele porém sendo retirados mecanismos 

imprescindíveis para que o confronto 

possa surgir ao menos minimamente 

justo. 

 

Em outras palavras, deu-se ao 

Ministério Público uma legitimação 

privativa, sem que os instrumentos 

mínimos necessários à sua eficaz 

atuação tenham sido, ao menos, 

preservados. 

 

E, nessa cepa, qualquer insucesso no 

combate a agentes ímprobos 

seguramente será carreado à Instituição, 

resguardando-se a Pessoa Política de tal 

dissabor na medida em que impedida de 

ir ao Judiciário em nome próprio… 

 

Verdadeiro disparate! 

 

Poderia o novel texto legislativo 

suprimir a legitimidade ativa dos órgãos 

públicos lesados? 

 

A par das questões acima aventadas, que 

já denotam ser inviável, no sistema da 

ação civil pública, a previsão de 

legitimidade ativa privativa, há outro 

ponto de extrema relevância que deve 

militar em prol do reconhecimento de 

que não se pode cercear o acesso ao 

Judiciário, para a defesa do patrimônio 

público (gênero no qual, obviamente, 

está inserida a probidade 

administrativa), do próprio órgão 

lesado, sob pena de violação ao brocardo 

inserto no art. 5º, XXXV, do Texto 

Maior. 

 

De fato, pela redação atual da Lei nº 

8.429/92, o próprio lesado deixa de 

possuir instrumental para o resguardo 

dos princípios constitucionais que lhe 
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são inerentes – dentre os quais 

destacam-se os do art. 37 caput do Texto 

Maior – em evidente cerceamento de seu 

direito-dever de agir em sua própria 

defesa; o Poder Público deixa de ser 

autor, para ser mero fomentador da 

atuação do Ministério Público, de quem 

cria evidente dependência para o 

resguardo de seus mais altos valores. 

 

De sabença que na estrutura do Direito 

Administrativo vige o princípio da 

autotutela, valor ínsito à assecuração da 

legalidade, da moralidade, da 

impessoalidade, da publicidade e da 

eficiência. 

 

A conhecida Súmula nº 473 do Supremo 

Tribunal Federal comete à 

Administração Pública o direito (que, 

em verdade, assume vezos de dever, em 

face da natureza difusa do bem jurídico 

envolvido) de rever seus próprios atos, 

ainda que de ofício, quando eivados de 

vícios de legalidade (visto o vocábulo em 

acepção ampla, para abarcar atos 

praticados com desvio de poder ou de 

finalidade) ou, mesmo, sob as lentes da 

conveniência e da oportunidade. 

 

Cristalino que qualquer ato ímprobo 

possui vezos de ilegalidade – formal ou 

substancial –, de sorte que a 

Administração Pública deve contar com 

eficazes mecanismos internos para o seu 

controle e repressão, os quais passam 

pela autotutela. 

Porém, à evidência, os mecanismos de 

controle interno derivados do princípio 

acima delineado nem sempre vão 

apresentar a eficácia que deles se espera, 

donde imprescindível, em prestígio à 

inafastabilidade da jurisdição, a 

existência de mecanismos judiciais de 

proteção à higidez do erário e dos 

valores inerentes à Administração 

Pública. 

 

É em tal contexto que deve ser aferida a 

legitimidade ativa dos órgãos públicos 

para aviar demandas advindas da 

prática de atos de improbidade 

administrativa, as quais têm por escopo 

o resguardo dos valores mais caros 

alusivos à gestão da coisa pública. 

 

Em outras palavras, a materialização dos 

princípios administrativos consagrados 

pelo art. 37 caput da Constituição 

Federal, além de outros esparsos pelo 

Texto Maior, explícitos ou implícitos 

(como o da autotutela), impõe a 

existência de um sistema procedimental 

de tutela, o qual não pode, em nenhuma 

circunstância, negar ao próprio lesado o 

direito (e, no caso do Estado, o 

verdadeiro dever) de ingressar na esfera 

jurisdicional em defesa de tais valores. 

 

Relegar tal iniciativa exclusivamente a 

um terceiro (ainda que ao Ministério 

Público) importa em verdadeira 

negativa de controle, pelo Estado, de 

questões que se mostrem lesivas a seus 
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interesses (quer próprios e ínsitos à 

Administração, quer relacionados ao 

cumprimento de seus misteres, de 

fomentador dos direitos fundamentais – 

interesse público primário e 

secundário), relegando o princípio da 

autotutela a âmbito estritamente 

administrativo quando sua verdadeira 

acepção é de cunho ampliativo, pois a 

tutela jurisdicional sempre lhe foi 

franqueada, por conta da 

inafastabilidade da jurisdição. 

 

Em outras palavras, o princípio da 

autotutela confere ao Estado o direito de 

rever seus atos ainda que de ofício, 

potencializando o seu poder de controle 

para além daquele inerente ao estrito 

uso da via jurisdicional, inafastável por 

conta do art. 5º, XXXV, do Texto Maior. 

Nessa toada, a Lei nº 14.230/21 vem em 

sentido diametralmente oposto àquele 

preconizado por indigitado princípio, ao 

negar o acesso do Órgão Público lesado 

ao Poder Judiciário para o resguardo de 

valores que o regem e instruem, o que 

viola frontalmente, segundo pensamos, 

o brocardo da inafastabilidade da 

jurisdição, além de atentar contra os 

valores consagrados pelo art. 37 caput, 

da Carta de Princípios, tolhendo do 

Estado o seu direito-dever do exercício 

da autotutela, limitando-o ao âmbito 

estritamente administrativo. 

 

Conclusão. 

Trata-se de abordagem preliminar 

acerca do tema, despida de maior 

conteúdo científico, inerente a artigos 

doutrinários. 

 

Dele, no entanto, é possível aferir-se que 

a previsão de legitimidade ativa 

privativa ao Ministério Público para o 

resguardo do patrimônio público por 

intermédio dos instrumentos constantes 

da Lei Federal nº 8.429/92 enseja 

interpretação distorcida ao art. 129, III, 

da Constituição Federal, mormente 

quando o legislador ordinário, por 

motivos desconhecidos, confunde os 

institutos espécie de processo e sistema 

processual, com o intuito de ilaquear a 

exegese da expressão “ação civil pública” 

que consta do Texto Maior. 

 

Outrossim, a inviabilidade trazida pela 

Lei nº 14.230/21 de que o órgão público 

lesado possa, ele próprio, exercer o 

controle da probidade administrativa na 

esfera jurisdicional nos parece ferir o art. 

5º, XXXV, da Carta de Princípios, assim 

como o art. 37 do Texto Maior, através 

do indevido cerceamento do direito-

dever do Estado de realizar o exercício 

de autotutela, que não pode estar 

limitado à seara administrativa, vez que 

também deve se mostrar apto a 

fomentar a propositura das demandas 

judiciais que se fizerem necessárias ao 

resguardo dos valores inerentes à 

Administração Pública. 
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Economia 

Interessados nos leilões de 
portos reavaliam riscos e 
botam o pé no freio 
 

Juliana Estigarríbia 

11 de fevereiro de 2022 | 05h15 

 

 
Cargas no Porto de Santos; no mercado, 

há dúvidas se privatização irá 

ocorrer   Foto: José Patrício/Estadão 

 

Embora o Ministério da Infraestrutura 

esteja realizando um forte trabalho para 

promover as primeiras desestatizações 

de autoridade portuária do País antes do 

fim do ano, interessados nos leilões da 

Companhia Docas do Espírito Santo 

(Codesa) e do Porto de Santos estão 

colocando o pé no freio diante do 

complexo cenário que vem se 

desenhando para essas disputas. Entre 

os grupos que estariam reavaliando a 

participação nos certames 

estão Rumo, Vinci Partners, além de 

operadores internacionais, apurou o 

Broadcast com fontes próximas às 

empresas. 

 

Os portos brasileiros são vistos como 

uma grande oportunidade de 

investimento pelo potencial de 

movimentação e expansão, de acordo 

com especialistas. Mas o modelo 

de leilão que prevê o “filé e o osso” tem 

deixado investidores receosos, 

especialmente porque sobram dúvidas 

se o governo será capaz de quantificar, 

com assertividade, os numerosos 

passivos acumulados em décadas de 

administração pública. 

 

“O investidor reconhece que há um 

esforço por parte do governo de reunir 

todos os elementos necessários para 

lançar os projetos de desestatização de 

portos, mas isso pode não ser 

suficiente”, diz fonte ligada a um grupo 

interessado, acrescentando que, no 

mínimo, o investidor deve acabar 

aplicando um grande desconto no lance. 

O leilão da Codesa, previsto para o fim 

de março, inclui os portos 

de Vitória e Barra do Riacho, em um 

contrato de 35 anos. Estão previstos 

investimentos diretos de R$ 1,3 bilhão, 

além do valor da outorga. 

 

Conforme apurou o Broadcast, a Rumo 

chegou a estudar sua participação no 

leilão da Codesa, principalmente para se 

preparar para futuros leilões de portos, 

mas a companhia estaria reavaliando 
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sua posição diante dos riscos de 

modelagem do contrato. 

 

Assim como a Vinci Partners, um grande 

grupo de infraestrutura e galpões 

logísticos também está avaliando o leilão 

da Codesa, apurou a reportagem, mas 

ainda não há uma decisão formada sobre 

essa participação. 

 

Procurada, a Rumo informou que não 

vai comentar o assunto. A Vinci disse por 

meio de nota que “está analisando a 

oportunidade, mas ainda não há uma 

decisão final a respeito”. 

 

Joia da coroa? 

 
No leilão da Santos Port Authority 

(SPA), os desafios se mostram ainda 

maiores. Além da complexidade 

inerente ao porto, considerado um dos 

maiores do Hemisfério Sul, diversas 

forças antagônicas que atuam no 

complexo trazem um ingrediente de 

incerteza ao processo de desestatização: 

terminais privatizados (arrendados) ao 

longo dos últimos anos, sindicatos, 

fornecedores, empresas de logística e 

inúmeras forças políticas. 

 

“Há muitas dúvidas no mercado se o 

Porto de Santos será mesmo privatizado, 

diante da sua complexidade”, afirma 

uma fonte ligada a um grupo francês, 

que estuda entrar no leilão da SPA. “Os 

investidores também querem saber 

como serão encarados os problemas de 

compliance”, acrescenta. 

 

Aconteceu ontem a audiência pública 

para o leilão do Porto de Santos, um 

passo importante do governo federal 

para seguir com a desestatização. No 

entanto, segundo inúmeros agentes do 

setor ouvidos pelo Broadcast, o ano 

eleitoral também torna desafiadora a 

tarefa de levar a autoridade portuária a 

mercado. “Hoje não há clima político”, 

diz uma fonte do setor. 

 

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

/coluna-do-broad/interessados-nos-

leiloes-de-portos-reavaliam-riscos-e-

botam-pe-no-freio/ 

 

Retorne ao índice 
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Ambiente 

Entenda as mudanças que o 
chamado PL do Veneno pode 
causar 
 
Projeto que muda o registro de 
agrotóxicos no Brasil é criticado 
por ambientalistas 

 
11.fev.2022 às 7h00 
 
Phillippe Watanabe 
SÃO PAULO 

 
Foi aprovado na quarta-feira (9) na 
Câmara dos Deputados, por 301 a 150 
votos, o texto-base do PL (Projeto de 
Lei) 6.299, de 2002. O projeto, que 
preocupa entidades ambientais e 
de saúde, aumenta o poder 
do Ministério da Agricultura no 
processo de autorização para 
novos agrotóxicos. 

Veja abaixo as principais mudanças 
trazidas pelo PL, que retorna ao Senado 
para votação, e os pontos tidos como 
problemáticos por entidades 
ambientais e de saúde. 

Placa sinaliza o uso de agrotóxico em 
plantação de milho próximo à APA (Área 
de Proteção Ambiental) Nascentes do rio 
Paraguai, onde nasce o rio Paraguai 
- 6.mar.2021 - Lalo de 
Almeida/Folhapress 

O QUE MUDA COM O PL? 

 
O projeto altera a lei 7.802, de 11 de julho 
de 1989, que trata desde a pesquisa até a 
comercialização, os registros e a 
fiscalização de agrotóxicos. 

Um dos pontos de mudança previstos no 
PL é, inclusive, a própria palavra 
"agrotóxico". No projeto, os produtos 
recebem o nome de "pesticidas". 
Segundo o relator do projeto, o deputado 
Luiz Nishimori (PL-PR), o termo 
agrotóxico seria "depreciativo". 

Um ponto central do PL que tem, há 
anos, chamado a atenção é a 
responsabilidade da aprovação de 
agrotóxicos ficar nas mãos do Ministério 
da Agricultura. 

Enquanto isso, o artigo 3º da lei atual 
determina que os agrotóxicos só podem 
ser produzidos e utilizados "se 
previamente registrados em órgão 
federal, de acordo com as diretrizes e 
exigências dos órgãos federais 
responsáveis pelos setores da saúde, do 
meio ambiente e da agricultura". 

Assim, no modelo atual, o trabalho 
envolve também a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) e o 
Ibama (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis). 

Segundo uma análise feita pela Fiocruz, 
em 2018, a alteração promove um 
"desmonte do [atual] sistema de 
regulação tríplice". 

A análise afirma que o modelo tripartite 
é uma estratégia que minimiza a 
possibilidade de as agências "agirem 
para atender exclusivamente" aos 
interesses econômicos do setor 
regulado. 

Os pesquisadores da Fiocruz dizem 
ainda que, com as mudanças feitas pelo 
PL, a Anvis passa a ter "papel 
meramente consultivo, abrindo 
possibilidade para que as decisões que 
deveriam ser técnicas estejam nas mãos 
do mercado". 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/phillippe-watanabe.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/02/camara-aumenta-poder-do-ministerio-da-agricultura-para-registrar-agrotoxicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/02/cartazes-nas-ruas-de-sp-e-df-chamam-politicos-defensores-de-flexibilizacao-de-agrotoxicos-de-bancada-do-cancer.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/09/30-dos-ingredientes-de-agrotoxicos-liberados-neste-ano-sao-barrados-na-ue.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/entidades-de-saude-e-meio-ambiente-lamentam-aprovacao-de-projeto-que-facilita-registro-de-agrotoxicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/entidades-de-saude-e-meio-ambiente-lamentam-aprovacao-de-projeto-que-facilita-registro-de-agrotoxicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/09/30-dos-ingredientes-de-agrotoxicos-liberados-neste-ano-sao-barrados-na-ue.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/09/30-dos-ingredientes-de-agrotoxicos-liberados-neste-ano-sao-barrados-na-ue.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/comissao-aprova-relatorio-que-muda-legislacao-sobre-uso-de-agrotoxicos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/06/comissao-aprova-relatorio-que-muda-legislacao-sobre-uso-de-agrotoxicos.shtml
http://www.folha.com.br/
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Pelo PL, o processo de reanálise (que 
pode ser derivado de alertas ou do 
desaconselhamento de uso de pesticidas 
por organizações internacionais) de 
agrotóxicos já liberados também fica sob 
responsabilidade do Ministério da 
Agricultura, que "poderá solicitar 
informações dos órgãos de saúde e de 
meio ambiente para complementar sua 
análise". 

Projeto de lei amplia poder do 
Ministério da Agricultura na 
aprovação de agrotóxicos 

 

Imagem de 2018, durante a comissão 
especial da Câmara que analisava o 
projeto de lei agora aprovado na 
Câmara; na foto, o deputado Luiz 
Nish Pedro Ladeira/FolhapressMAIS  
 
COMO FICA A ATENÇÃO AOS 
RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS 
EM ALIMENTOS? 
 
O monitoramento de resíduos em 
alimentos, caso o PL entre em vigor 
como está, será feito em conjunto com o 
Ministério da Saúde, mas a divulgação 
dos resultados ficará a cargo somente do 
Ministério da Agricultura. 

Atualmente, a Anvisa coordena o Para 
(Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos), que foi 
criado em 2001 para uma avaliação 
periódica de níveis de agrotóxicos em 
alimentos. 

SUBSTÂNCIAS COM POTENCIAL 

DE CAUSAR CÂNCER PODEM 

SER LIBERADAS? 

 
A palavra câncer —ou correlatas— não 
aparece no projeto de lei aprovado na 

Câmara. Na lei atual, há uma proibição 
expressa a agrotóxicos, seus 
componentes e afins que "que revelem 
características teratogênicas, 
carcinogênicas ou mutagênicas, de 
acordo com os resultados atualizados de 
experiências da comunidade científica". 

O PL aprovado aponta a proibição de 
agrotóxicos que, "nas condições 
recomendadas de uso, 
apresentem risco inaceitável para os 
seres humanos ou para o meio 
ambiente". 

A definição de "risco inaceitável" dada 
pelo projeto é ampla: "nível de risco 
considerado insatisfatório por 
permanecer inseguro ao ser humano ou 
ao meio ambiente, mesmo com a 
implementação das medidas de 
gerenciamento dos riscos". 

O Inca (Instituto Nacional de Câncer), 
parte do Ministério da Saúde, 
manifestou-se contra a aprovação do PL 
em 2018, outro momento em que o 
projeto esteve em discussão. 

De acordo com o Inca, o PL possibilita "o 
registro de agrotóxicos com 
características teratogênicas, 
mutagênicas e carcinogênicas, 
colocando em risco a saúde da 
população exposta a esses produtos e o 
meio ambiente". 

O Ministério Público Federal foi mais 
um a se posicionar contrariamente, em 
nota técnica de 2018, contra as 
mudanças. 

"Substâncias com estas características 
[carcinogênicas], nos termos do PL, 
poderão ser registradas. A proibição de 
registro é substituída pela definição de 
'risco inaceitável'", disse em nota o MPF. 

AGROTÓXICOS PARA 

EXPORTAÇÃO PRECISARÃO DE 

REGISTRO? 

 
Ao contrário do que acontece 
atualmente, o PL, caso aprovado, aponta 
que não será necessário o registro ou 
mesmo estudos agronômicos, 
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toxicológicos e ambientais para a 
exportação de agrotóxicos. Segundo o 
projeto aprovado na Câmara, somente 
uma comunicação ao Ministério da 
Agricultura será suficiente. 

Segundo a avaliação da Fiocruz, a 
ausência de registro "negligencia os 
efeitos sobre a saúde dos indivíduos 
envolvidos em seu processo produtivo, 
incluindo produção, armazenamento, 
transporte e demais atividades 
correlatas, além dos potenciais danos ao 
ambiente". 

É POSSÍVEL USO DE 

AGROTÓXICOS EM ÁREAS 

URBANAS? 

 
A lei atual cita o uso de agrotóxicos em 
ambientes urbanos e industriais. O PL 
aprovado se distancia disso ao apontar 
que os pesticidas "destinados ao uso nos 
setores de proteção de ambientes 
urbanos e 
industriais são regidos pela Lei nº 6.360, 
de 23 de setembro de 1976". 

Em 2018, esse já era um dos pontos 
criticados pela Fiocruz. Segundo a 
entidade, a redação do PL exclui o 
entendimento tácito de que "produtos 
formulados com ingredientes ativos de 
agrotóxicos", mesmo quando 
direcionados para ações inseticidas, 
como controle do mosquito Aedes 
aegypti, "apresentam as mesmas 
propriedades toxicológicas que os 
agrotóxicos" e, assim, devem ser 
"tratados com o mesmo rigor". 

EM QUANTO TEMPO PEDIDOS 

DE REGISTRO DE 

AGROTÓXICOS DEVEM SER 

ANALISADOS? 

 
A demora para análise e registro de 
novos agrotóxicos —alguns dos quais, 
inclusive, poderiam ter características 
menos nocivas à saúde humana e ao 
meio ambiente— tem sido uma 
reclamação entre pessoas que atuam na 
área e representantes do setor. 

Nos últimos anos, porém, a análise de 
pedidos foi acelerada e, recentemente, 
têm sido observados grandes números 
de registros. 

O PL indica um tempo para a conclusão 
de análise de registro. Variando entre 
diferentes categorias de produtos, o 
máximo para conclusão do pleito é de 24 
meses, para produtos novos formulados 
e técnicos. 

O menor tempo é de 30 dias, para o 
chamado registro especial temporário 
(para pesquisa e experimentação) e para 
processos de reanálise de riscos. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambien
te/2022/02/entenda-as-mudancas-
que-o-chamado-pl-do-veneno-pode-
causar.shtml 
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Política 

Brasil tem no Facebook média 
diária de 247 mil interações 
sobre alegada fraude eleitoral 
 
Estudo da FGV mostra intenso 
ataque à integridade das eleições 
nos últimos 15 meses; Facebook 
diz que sistema ainda é falho 

 
11.fev.2022 às 4h10 
Patrícia Campos Mello 
SÃO PAULO 

 
Nos últimos 15 meses, foram feitas 
394.370 postagens no Facebook sobre 
alegadas fraudes eleitorais, e esse 
conteúdo gerou mais de 111 milhões de 
interações –o que equivalente a cerca de 
247 mil curtidas, comentários ou 
compartilhamentos por dia sobre o 
tema. 

As informações estão em estudo da 
Diretoria de Análise de Políticas 
Públicas da Fundação Getúlio Vargas 
(DAPP-FGV) sobre desinformação 
eleitoral no Brasil, que analisou dados 
no período entre novembro de 2020 e 
janeiro de 2022. 

"O dado surpreendente é que essa 
campanha de desinformação contra 
o processo eleitoral não arrefeceu, 
continua muito intensa e é comandada 
por um mesmo grupo de pessoas e 
grupos", diz Marco Ruediger, 
coordenador da pesquisa e chefe da 
DAPP-FGV. 

"A mobilização vem de palavras de 
ordem de pessoas públicas, que incitam 
grupos. É desinformação muitas vezes 
custeada com dinheiro público, 
impulsionada com fundo partidário." 

TSE apresenta as novas urnas 
eletrônicas, que devem ser usadas a 
partir das eleições deste ano - Abdias 
Pinheiro/TSE/Divulgação 
Um total de 12 contas concentra o maior 
volume de interações nas postagens no 
Facebook sobre fraude nas urnas e voto 
impresso: a campeã foi a deputada 
federal Carla Zambelli (PSL), com 1.576 
publicações e quase 8 milhões de 
interações. 

Na sequência aparecem: deputada Bia 
Kicis (PSL-DF), deputado Filipe Barros 
(PSL-PR), presidente Jair Bolsonaro, 
Jornal da Cidade online, deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), UOL 
(notícias sobre o tema), deputado Carlos 
Jordy (PSL-RJ), grupo Bolsonaro 2022, 
Jovem Pan News, deputada Caroline de 
Toni (PSL-SC) e grupo Aliança pelo 
Brasil –presidente Jair Bolsonaro. 

Entre as contas que mais postaram sobre 
fraude nas urnas estão vários grupos 
bolsonaristas, como o Movimento 
Brasil, com 11.856 posts, Bolsonaro 
2022, Grupo Olavo de Carvalho, Força 
Brasil, Aliança pelo Brasil 38, Bolsonaro 
2022, Grupo Soldado de Aço de apoio a 
Bolsonaro, Somos 70 porcento, Bárbara 
Te Atualizei, Aliança pelo Brasil, Carla 
Zambelli, Bolsonaro até 2026. 

Cuidados que devemos ter com as 
fake news em redes sociais 
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Simplesmente abrir o texto da postagem 
já ajuda. Assim, é possível conferir se o 
título tem relação com o texto e a data da 
publicação, já q PixabayMAIS  
 
Nos Estados Unidos, na campanha 
eleitoral de 2020, o Facebook passou a 
acrescentar um rótulo informativo a 
"conteúdo que tenta deslegitimar o 
resultado da eleição ou discutir a 
legitimidade dos métodos de votação, 
por exemplo, ao dizer que métodos 
legais de votação levarão a fraude". 

Também proibiu a compra de anúncios 
com esse teor. 

No Brasil, no entanto, a plataforma não 
tem nenhuma política específica em 
relação a conteúdos que questionam a 
integridade eleitoral. 

A empresa anunciou que usuários 
passariam a ver, a partir de 10 de 
dezembro, um rótulo em postagens do 
Facebook e Instagram sobre eleições e 
seriam direcionados para uma página 
da Justiça Eleitoral. 

Mas, segundo mapeamento da FGV, 
inúmeros conteúdos que 
disseminam informação falsa sobre as 
eleições continuam circulando sem 
nenhum link. 

Por exemplo, posts de 10 de janeiro com 
as seguintes afirmações: 

"Nós exigimos o voto impresso e que as 
forças armadas acompanhem todo o 
processo de eleição!!! Se o ladrão ganhar 
é a prova de (sic) as urnas foram 
fraudadas #LULANACADEIA 
#BolsonaroReeleitoEm2022" e "Com o 
Exército fiscalizando a apuração das 
urnas vai ser mais difícil a organização 
criminosa consumar a fraude". 

Segundo o levantamento da FGV, os 
picos das postagens ocorreram em 
novembro de 2020, durante a corrida 
presidencial dos EUA e as eleições 
municipais no Brasil, e em julho e agosto 
de 2021, na esteira da discussão pública 
sobre a PEC do voto impresso e das 
declarações falsas de Bolsonaro. 

O conteúdo de deslegitimação do 
sistema eleitoral, segundo o 
levantamento, continua a circular e, em 
2021, ultrapassou os níveis da última 
eleição presidencial, em 2018. 

Conheça principais dispositivos de 
segurança das urnas eletrônicas 
 

Uso 
de criptografia, técnica que codifica uma 
informação para só o emissor e o 
receptor poderem entender Pedro 
Ladeira - 19.ago.2018/FolhapressMAIS  
 
FACEBOOK AFIRMA QUE 
SISTEMA SEGUE EM 
APERFEIÇOAMENTO 
A Meta, empresa controladora do 
Facebook, afirmou, em nota, que em 
alguns casos "os sistemas podem não 
reconhecer um conteúdo sobre eleições 
e não adicionar o rótulo". "A empresa 
está trabalhando continuamente para 
aperfeiçoar o produto." 

A empresa também afirmou que "o 
Brasil é um dos primeiros países em que 
adicionamos rótulos desse tipo para 
eleições e o primeiro em que fazemos 
isso mais de 10 meses antes do dia da 
votação." 

A empresa informou também que 
postagens no Facebook e no Instagram 
estão sujeitas à verificação de 
autenticidade por agências de checagem 
de fatos. 
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"Se um conteúdo sobre eleições for 
marcado como falso por uma agência de 
checagem de fatos, ele será rotulado 
como desinformação e terá sua 
distribuição reduzida de forma 
significativa." 

Porém conteúdo postado por políticos, 
sejam eles candidatos ou ocupantes de 
cargos, não passa por checagem das 
agências. 

Segundo a empresa, os políticos não têm 
a veracidade de suas afirmações avaliada 
porque a empresa se norteia pela "na 
crença fundamental do Facebook na 
liberdade de expressão, no respeito ao 
processo democrático e de que o 
discurso político é o mais analisado que 
existe, especialmente em democracias 
maduras com uma imprensa livre." 

Segundo o Marco Civil da Internet, o 
Facebook só pode ser responsabilizado 
se houver ordem judicial para remover 
conteúdo e a plataforma descumprir. 

Para Ruediger, da FGV, o TSE deveria 
assumir uma postura mais pró-ativa. 

"A estrutura do TSE não pode ser 
reativa, a corte precisa monitorar essas 
contas que mais publicam a 
desinformação eleitoral e que, muito 
provavelmente, seriam os grupos que 
estariam envolvidos em tumultos e 
questionamento do resultado durante a 
eleição", diz o sociólogo. 

"Existe um processo de naturalização 
desse discurso, estão preparando 
terreno para contestar os resultados, da 
mesma maneira que políticos 
republicanos nos EUA fizeram em 
2020." 

Ruediger também engrossa o coro dos 
pesquisadores que pedem maior 
transparência nas regras do aplicativo. 
"O Facebook precisa tornar claras, 
urgentemente, as regras de moderação 
de conteúdo que vai usar durante a 
campanha eleitoral, para não repetir 
erros de 2020 nos EUA e 2018 no 
Brasil." 

TSE DIZ REAGIR COM 
INFORMAÇÕES DE QUALIDADE 
O TSE, em nota, ressaltou a preocupação 
com a liberdade de expressão, diz 
realizar ações contra a desinformação 
sem, porém, cercear o debate público e a 
livre circulação de ideias, "ainda que 
embasadas em teorias conspiratórias e 
afirmações sem qualquer conexão com a 
realidade". 

O tribunal afirma combater as fake news 
por meio da oferta de informações 
oficiais de qualidade, sem prejuízo de 
apresentar respostas, a depender de 
fatores circunstanciais. 

Nesse campo, encaminha a agências de 
checagem de fatos e veículos abalizados 
da imprensa dados oficiais verificáveis, 
que permitem a conferência e respectivo 
desmascaramento de medidas virais." 

Mas a corte indica também que pode 
agir de forma mais contundente para 
tirar do ar determinados conteúdos. 

O tribunal se refere à sua recente 
resolução sobre propaganda eleitoral 
que veda "a divulgação ou 
compartilhamento de fatos sabidamente 
inverídicos ou gravemente 
descontextualizados que atinjam a 
integridade do processo eleitoral, 
inclusive os processos de votação, 
apuração e totalização de votos". 

Remete ainda à jurisprudência criada 
pela cassação do mandato do deputado 
estadual Fernando Francischini (PSL-
PR), no ano passado, por divulgar 
notícias falsas contra o sistema 
eletrônico de votação em live no 
Facebook no dia das eleições de 2018. 

Confira as principais notícias 
falsas sobre fraude nas urnas 
eletrônicas compartilhadas nas 
redes 
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É falso que urnas eletrônicas não irão 
computar votos antes das 9h e depois 
das 16h por causa do horário de verão, 
como diz viral Pedro 
Ladeira/FolhapressMAIS  
 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/

2022/02/brasil-tem-no-facebook-

media-diaria-de-247-mil-interacoes-

sobre-alegada-fraude-eleitoral.shtml 
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Controvérsias em torno da 
NR-36: um olhar sobre o setor 
frigorífico 
 

11 de fevereiro de 2022, 9h11 

Por Alexandre Outeda Jorge, Ariane 
Gomes dos Santos e Dérick Mensinger 
Rocumback 

Não são inéditas ou recentes as 
controvérsias de natureza ocupacional 
em relação à saúde e à segurança no 
setor frigorífico, que emprega 
atualmente mais de 550 mil 
trabalhadores em todo o país. 

O Ministério Público do Trabalho 
(MPT) [1] rotula as atividades no setor 
econômico como trabalho penoso, de 
ritmo intenso, sujeito a baixas 
temperaturas, umidade, posturas 
inadequadas, exposição a agentes 
biológicos, entre outros. Isso não é 
novidade, pois a instituição atua com 
firmeza para garantir adequadas 
condições de trabalho no setor 
econômico. 

É justificável um olhar atento e 
preventivo sobre o setor cuja atividade 
industrial é responsável pelo maior 
número de acidentes do trabalho no 
Brasil. Ilustrativamente, conforme 
dados oficiais [2], entre 2016 e 
2020 foram registrados 85.123 
acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais no setor, com um total de 
64 óbitos. 

De um apanhado histórico, colhe-se 
que em 2004 foram iniciadas discussões 
sobre a necessidade de maior 
regulamentação, embrião para a Norma 
Regulamentadora nº 36 (NR-36), por 
meio da criação de equipes de pesquisa 
no setor frigorífico e da elaboração de 
nota técnica sobre o funcionamento 

dessa indústria. Já em 2011 foi criado 
pelo MPT o Projeto Nacional de 
Adequação das Condições de Trabalho 
em Frigoríficos, que visava a contribuir 
para a diminuição das doenças 
ocupacionais e acidentes de trabalho no 
setor, o que motivou a realização de 
inspeções e termos de ajuste de conduta. 

Com o avanço de várias frentes de 
trabalho, em 2013 foi oficialmente 
publicada a NR-36, com o objetivo de 
estabelecer requisitos mínimos para 
avaliação, controle e monitoramento dos 
riscos existentes no setor. 

Embora louvável, a NR-36 estava inserta 
no rol das normas regulamentadoras 
que eram objeto de críticas e se almejava 
reformulação em tom de modernização 
e maior reflexo em práticas do cotidiano, 
sem se perder o caráter técnico e 
preventivo. Perfilhou-se, pois, entre as 
normas objeto de agenda, iniciadas em 
meados de 2019, a revisão das normas 
regulamentadoras com o objetivo de 
simplificar, desburocratizar e consolidar 
a legislação de saúde e segurança 
ocupacional, adaptando-se às mudanças 
dos ambientes e das condições de 
trabalho. Com o declarado intuito de 
flexibilização, simplificação e 
consolidação das normas 
regulamentadoras, o governo federal 
iniciou os trabalhos de alteração e 
revisão da NR-36. 

As empresas do setor defendem a 
revisão porque entendem necessária a 
atualização e o ajuste das regras às 
mudanças no mundo e ambiente de 
trabalho, além da harmonização da NR-
36 com as demais normas 
regulamentadoras, em especial as NR-1 
e NR-17, recentemente atualizadas. 

Uma das principais demandas do setor é 
o fim das pausas psicofisiológicas, 
previstas não só na NR-36, mas também 
no artigo 253 da CLT e na Súmula 438 
do TST. O principal argumento das 
empresas é o de que as pausas não 
devem ser padronizadas, mas adequadas 
e adotadas quando definidas pelos 
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estudos ergonômicos feitos pelas 
próprias empregadoras. 

Em paralelo à revisão da NR-36, foi 
também proposto Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) da Medida Provisória 
nº 927/2020, que pretendia restringir as 
pausas apenas para trabalhadores que 
atuam em ambientes abaixo de 4º C ou 
que transportam produtos a câmaras 
frias. 

Por seu turno, o MPT emitiu nota 
técnica [3] rechaçando o PLV e, ato 
contínuo, optou por judicializar o tema, 
com pedido de suspensão dos 
procedimentos de revisão da NR-36, sob 
os seguintes fundamentos centrais: 1) 
ausência de consulta prévia às 
populações indígenas, a considerar que 
o setor emprega cerca de dez mil 
trabalhadores indígenas; e 2) 
inconsistência do relatório de análise de 
impacto regulatório, estudo do governo 
que justificaria a necessidade de revisão 
da NR. 

O Parquet laboral sustenta que a decisão 
relativa à suspensão da tramitação da 
NR-36 não prejudicaria o setor, pois já 
existiria norma em vigor, com 
obrigações assimiladas e conhecidas 
pelas empresas e seus empregados, além 
de manter a segurança jurídica e o 
ambiente concorrencial em níveis 
saudáveis. Após negado o pleito em 
primeiro grau, o MPT impetrou 
mandado de segurança, com pedido 
liminar, o qual foi atendido pelo voto do 
desembargador Pedro Luís Vicentin 
Foltran, do TRT-10ª Região, sob pena de 
incidência de multa diária de R$ 50 mil. 
A decisão ainda não é definitiva e 
aguarda julgamento final. 

É pesaroso ver tamanha litigiosidade em 
torno de mudanças nas NRs. É fonte de 
grande insegurança jurídica e técnica. As 
contendas em torno da NR-36 não são 
isoladas. Antes, em similar contexto, o 
MPT também desafiou pretensão de 
alterações em normas 
regulamentadoras (ACP nº 0000317-
69.2020.5.10.0009, em curso perante a 
9ª Vara do Trabalho de Brasília), cuja 

liminar restou em vigor até decisão do 
ministro Douglas Alencar Rodrigues, do 
TST. Compartilhamos da judiciosa visão 
do excelentíssimo ministro de que 
extrapola a competência da Justiça do 
Trabalho debater elaboração e revisão 
das normas regulamentadoras e, 
portanto, não haveria impedimento a 
que as discussões tenham continuidade. 

A reiterada litigiosidade, por vezes com 
momentânea suspensão dos 
procedimentos de revisão de NRs, 
concretiza, em ares práticos, solavanco 
que não se harmoniza com intenção de 
modernizar normas de setores 
econômicos, em prol de empregados e 
empresas. Se de um lado da balança a 
sociedade anseia por menor 
burocratização e normas que confiram 
maior previsibilidade operacional e 
segurança jurídica, de outro, não se pode 
descurar da salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores, nem da essencialidade de 
tornar mais claras as disposições legais 
exigidas. É necessário ampliar o diálogo, 
modernizar e adaptar as normas 
ocupacionais, em harmonização com o 
cenário vigente, sem prejuízos à saúde e 
à segurança do trabalhador e de forma a 
evitar sobreposições com outros 
comandos normativos. 

Ao MPT e aos órgãos administrativos 
seguem disponíveis instrumentos de 
controle. Alterar não pode ser 
automaticamente associado a retrocesso 
ou desregulamentação. Eventual 
descumprimento pode ensejar sanções 
administrativas (multas, embargos de 
equipamentos, máquinas e obras e até 
mesmo interdição de 
estabelecimentos) e repercussões civil e 
criminal. 

  

 

[1] Disponível 
em: https://mpt.mp.br/pgt/noticias/no
ta-tecnica-mp-927-frigorificos-5.pdf, 
acesso em 3/2/2022, às 12h18. 

[2] Relatório: Análise de Impacto 
Regulatório: Norma Regulamentadora 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-11/opiniao-controversias-torno-nr-36-setor-frigorifico#_ftn3
https://www.conjur.com.br/2022-fev-11/opiniao-controversias-torno-nr-36-setor-frigorifico#_ftnref
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-mp-927-frigorificos-5.pdf
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-mp-927-frigorificos-5.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-fev-11/opiniao-controversias-torno-nr-36-setor-frigorifico#_ftnref
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nº 36 — Segurança e Saúde no Trabalho 
em Empresas de Abate e Processamento 
de Carnes e Derivados. Ministério do 
Trabalho e Previdência. Secretaria do 
Trabalho Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho Brasília, 2021. Disponível 
em: https://www.gov.br/economia/pt-
br/assuntos/air/relatorios-de-
air/seprt/strab/sit/relatorio-air-nr-
36.pdf, acesso em 6/2/2022 às 15h47. 

[3] Disponível 
em: https://mpt.mp.br/pgt/noticias/no
ta-tecnica-mp-927-frigorificos-5.pdf, 
acesso em 3/2/2021, às 13h. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

11/opiniao-controversias-torno-nr-36-

setor-frigorifico 
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Município pode firmar acordo 
judicial com redução de até 
40% do crédito, diz TJ-RJ 
 

11 de fevereiro de 2022, 8h49 

Por Sérgio Rodas 

Município pode firmar acordo judicial, 
desde que observe ordem de preferência 
de credores e reduza no máximo 40% do 
valor do crédito. 

Município pode firmar acordo judicial 
com redução de até 40% do crédito, diz 
TJ-RJ 
Reprodução 

Com esse entendimento, o Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro conferiu interpretação 
conforme a Constituição ao parágrafo 1º 
do artigo 5º da Lei municipal 
1.635/2012, de Rio das Ostras, de forma 
que a previsão legislativa de acordo para 
pronto pagamento de condenações 
judiciais transitadas em julgado observe 
a ordem de preferência dos credores e a 
redução máxima de 40% do valor do 
crédito atualizado. 

A Lei municipal 1.635/2012 autoriza o 
Poder Executivo a celebrar acordos 
judiciais em ações em que for parte o 
município de Rio das Ostras, 

objetivando o encerramento de 
demandas. A norma estabelece, no 
artigo 3º, que créditos de até 30 salários 
mínimos serão pagos mediante 
requisição de pequeno valor (RPV), e os 
acima desse referencial serão pagos 
através de precatórios, exceto nos casos 
excepcionais previstos nesta lei. 

Além disso, a lei determina no artigo 5º 
que, antes do trânsito em julgado do 
processo de conhecimento, não há 
vedação de valor para a celebração de 
transação, desde que haja interesse do 
município. O parágrafo 1º do dispositivo 
fixa que, após o trânsito em julgado, só 
haverá possibilidade de acordo judicial 
para pronto pagamento se o credor da 
Fazenda Pública renunciar a, pelo 
menos, 20% do crédito a que fizer jus. 

A Prefeitura de Rio das Ostras 
questionou a norma, argumentando que 
ela criou nova hipótese de pagamento de 
créditos públicos – algo que só pode ser 
feito pela Assembleia Legislativa do Rio, 
via emenda à Constituição fluminense. 
Também sustentou violação ao princípio 
da separação dos poderes. 

O relator do caso, desembargador 
Antônio Iloízio Barros Bastos, avaliou 
que não é inconstitucional a 
possibilidade de celebração de acordos 
judiciais. A medida foi autorizada pelo 
Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Questão de Ordem na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
4.425. 

Com base nesse precedente, o 
magistrado apontou que o parágrafo 1º 
do artigo 5º da Lei municipal 1.635/2012 
deve ser interpretado de forma a 
assegurar que os acordos judiciais 
firmados após o trânsito em julgado 
devem observar a ordem de preferência 
dos credores e ter redução máxima de 
40% do valor do crédito atualizado. 

Clique aqui para ler a decisão 
Processo 0005384-
41.2020.8.19.0000 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-11/municipio-firmar-acordo-reducao-40-credito#author
https://www.conjur.com.br/dl/municipio-firmar-acordo-judicial.pdf
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Negativa de parte de apelação 
cumulativa não reduz 
honorários, diz STJ 
 
11 de fevereiro de 2022, 7h49 

A 3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça entendeu que, havendo 
cumulação simples de pedidos de 
litisconsortes facultativos, caso o 
provimento da apelação da parte 
contrária atinja apenas a pretensão de 
um deles, deverão ser fixados honorários 
recursais em relação aos pedidos 
autônomos dos demais autores, que se 
mantiveram intactos após o julgamento 
de segunda instância. 

Para Nancy Andrighi, o réu comtestou 
sua responsabilizacao em relacao a 
todos os autores 
Divulgação 

O recurso julgado se originou de ação na 
qual o juízo de primeiro grau condenou 
a ré a pagar R$ 15 mil por danos morais 
a cada um dos três autores em 
litisconsórcio, bem como custas e 
honorários de 10% sobre o valor da 
condenação. Os pedidos de indenização 
se baseavam no mesmo fato, mas tinham 
fundamentos específicos. 

O tribunal estadual, acolhendo 
parcialmente a apelação da ré, reduziu 

para R$ 5 mil os danos morais devidos a 
um dos autores. A condenação em custas 
e honorários foi mantida nos termos da 
sentença. 

Em recurso especial, o advogado dos 
autores alegou que seriam devidos 
honorários recursais quando a apelação 
da parte vencida fosse provida apenas 
para reduzir a indenização concedida a 
um dos litisconsortes ativos, sendo 
mantidos ou majorados os valores para 
os demais. 

A relatora do recurso, ministra Nancy 
Andrighi, apontou que a jurisprudência 
do STJ não admite a fixação de 
honorários recursais em favor do 
advogado do vencedor na hipótese em 
que a apelação é provida parcialmente, 
apenas para reduzir o valor da 
condenação, tendo em vista que o artigo 
85, parágrafo 11, do CPC/2015 exige a 
inadmissão ou o desprovimento integral 
do recurso como condição para a verba 
honorária recursal. 

No entanto, no caso em julgamento, a 
magistrada observou que os três autores 
em litisconsórcio, a partir de um fato 
comum, formularam pedidos de 
indenização independentes entre si, 
baseados, cada qual, em razões 
diferentes. Segundo ela, ficou 
caracterizada a cumulação simples de 
pedidos, em que "o destino das 
respectivas pretensões é absolutamente 
individual, independente e autônomo". 

Os pedidos ajuizados cumulativamente 
em litisconsórcio ativo facultativo 
simples, esclareceu a relatora, poderiam 
ter sido objeto de três ações distintas, 
mas houve uma única ação "porque a 
legislação assim autoriza, em 
observância aos princípios da economia 
processual, da celeridade e da razoável 
duração do processo". 

Nancy Andrighi apontou que a 
autonomia e a independência dos 
pedidos cumulativamente formulados 
têm reflexo na fase recursal, pois, ainda 
que haja uma única apelação contra a 
sentença que julgou procedentes os 
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pedidos dos autores, o resultado do 
julgamento do recurso deve ser 
individualizado. 

A ministra observou que, na apelação, a 
ré contestou a sua responsabilização 
civil em relação a todos os autores e, 
subsidiariamente, pediu a redução das 
três indenizações. O recurso foi 
parcialmente provido no tocante a um 
dos autores e integralmente desprovido 
em relação aos outros dois. 

Segundo a relatora, diante da sentença 
que julgou procedentes todos os 
pedidos, a ré poderia, a seu livre-
arbítrio, impugnar toda a condenação ou 
apenas parte dela, em relação a apenas 
um ou a alguns dos autores. 

Como optou por impugnar toda a 
sentença, a ré "assumiu o risco de que o 
seu recurso viesse a ser integralmente 
desprovido em relação a algum ou 
alguns dos litisconsortes facultativos 
simples, o que confirma a incidência, 
nessa hipótese, dos honorários 
advocatícios recursais" — concluiu a 
magistrada ao elevar os honorários, de 
10% para 15%, em relação às duas 
condenações que não foram reduzidas 
em segundo grau. Com informações da 
assessoria de imprensa do STJ. 

Clique aqui para ler o acórdão 
REsp 1.954.472 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

11/apelacao-fatiada-parcialmente-

negada-enseja-pagamento-honorarios 
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STF julga ação trabalhista 
bilionária da Petrobras 
 
Ministro do STF reformou decisão 
do TST que, em 2018, julgou a 
favor dos trabalhadores e excluiu 
do cômputo da RMNR os 
adicionais de Regime/Condições 
de Trabalho. 
 
sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 

 

A 1ª turma do STF começou nesta 

sexta-feira, 11, a julgar em sessão 

virtual decisão do ministro Alexandre 

de 

Moraes que derrubou condenação da 

Petrobras imposta pelo TST em 2018. A 

empresa foi obrigada a pagar correção 

de salário de seus empregados no que se 

refere à RMNR - Remuneração Mínima 

de Nível e Regime, uma espécie de piso 

salarial. Segundo a empresa, tal 

condenação teria um custo bilionário: 

mais de R$ 40 bilhões. 

 

Na ação, os trabalhadores não queriam 

que os adicionais previstos 

na Constituição Federal e na legislação 

trabalhista fossem incluídos na base de 

cálculo para apuração do complemento 

da RMNR; no entanto, Moraes 

observou que no acordo coletivo em que 

se fixou a RMNR, os adicionais já 

estavam previstos para fazer parte do 

cômputo. 

 

STF julga ação trabalhista bilionária da 

Petrobras.(Imagem: Andre Melo 

Andrade/Immagini/Folhapress) 

 

RMNR 

 

Na origem, um trabalhador ajuizou 

ação contra a Petrobras postulando o 

pagamento de valores a título de 

"complemento da RMNR". A RMNR - 

Remuneração Mínima de Nível e 

Regime foi instituída no acordo coletivo 

de trabalho de 2007/2009 e ratificada 

no de 2009/2011. Ela estabelece um 

valor mínimo por nível e por região 

visando equalizar a remuneração dos 

empregados, com base no princípio da 

isonomia. 

 

Em migalhas, é como se a RMNR fosse 

uma espécie de "piso salarial", sendo 

fixada em uma tabela, em patamares 

diferentes, conforme cada um dos 

variados regimes laborais dos 

empregados. 

 

O trabalhador pleiteou o pagamento de 

diferenças relativas a essa 

complementação do RMNR, por 

considerar que a empresa, para definir 

o valor, estava incluindo no cálculo 

adicionais salariais e outras vantagens 

pessoais - como os adicionais de 

periculosidade, noturno, de 

confinamento e sobreaviso - cuja 

dedução não estaria prevista na norma 

https://www.migalhas.com.br/quentes/349273/moraes-reverte-decisao-que-condenou-petrobras-em-acao-bilionaria
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.migalhas.com.br/quentes/282334/tst-condena-a-petrobras-em-julgamento-de-acao-bilionaria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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coletiva que estabeleceu o cômputo do 

salário básico, da vantagem pessoal 

pelo acordo coletivo e da vantagem 

pessoal subsidiária, sem prejuízo de 

eventuais outras parcelas pagas. 

 

Tanto a sentença como o acórdão do 

TRT da 21ª região entenderam que os 

adicionais devem compor o cálculo do 

complemento da RMNR e, por isso, 

julgaram improcedente o pedido do 

reclamante. 

 

TST 

 

Em 2018, o TST decidiu em favor dos 

trabalhadores no sentido de que os 

adicionais previstos na Constituição 

Federal e na legislação 

trabalhista não podem ser incluídos na 

base de cálculo para apuração do 

complemento da RMNR dos 

empregados da Petrobras.  

 

Assim, a estatal foi condenada ao 

pagamento de diferenças do 

complemento de RMNR, bem como 

seus reflexos. Segundo a empresa, tal 

condenação teria um custo bilionário: 

mais de R$ 40 bilhões. Desta decisão, a 

estatal acionou o STF, dizendo o 

julgado do TST ofendeu gravemente a 

liberdade de negociação e a autonomia 

das partes. 

 

STF 

 

O ministro Alexandre de Moraes, ao 

analisar o caso, observou que houve 

"franca negociação" com os sindicatos 

no estabelecimento da RMNR e que os 

trabalhadores foram esclarecidos a 

respeito das parcelas que compõem a 

remuneração mínima, quais sejam: 

salário básico, periculosidade, VP/ACT, 

VP/SUB e Adicionais de 

Regime/Condições de Trabalho. 

 

Ademais, Moraes afirmou que inexiste 

contrariedade ao princípio da isonomia, 

pois o valor do complemento da RMNR 

é diferente entre os empregados da 

empresa, dependendo do que cada um 

percebe como a Remuneração Mínima 

por Nível e Função - a qual, por sua vez, 

considera o nível e o regime de trabalho 

do empregado. "Os critérios são 

isonômicos, razoáveis e 

proporcionais", disse. 

 

"Do ponto de vista econômico, veja-se 

que apenas a parte autora neste caso 

concreto entende ter recebido um terço 

do valor efetivamente devido. Em um 

só mês, há cerca de dez anos, foram R$ 

2.000,00 pagos a menor. 

Consideradas as milhares de ações em 

curso, mostram-se verossímeis as 

projeções de passivo da companhia, em 

caso de insucesso nesta controvérsia." 

Assim, o ministro atendeu ao pedido da 

Petrobras para restabelecer a sentença 

de 1º grau, julgando a ação 

improcedente na sua origem. 

 

Processo: RE 1.251.927 

Leia a íntegra da decisão de Moraes. 

 
Por: Redação do Migalhas 
Atualizado em: 11/2/2022 07:51 
 

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

/359577/stf-julga-acao-trabalhista-
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STF começa a julgar 
restrições à propaganda 
eleitoral paga 
 
Até o momento os ministros Luiz 
Fux, André Mendonça e Nunes 
Marques proferiram votos 
divergentes. 
 
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 

 

Nesta quinta-feira, 10, o STF deu início 

ao julgamento de ação na qual a ANJ - 

Associação Nacional dos Jornais 

questiona as restrições impostas pela 

lei 9.504/97 (lei das eleições) à 

veiculação de propaganda eleitoral paga 

em jornais impressos, e que proíbem a 

veiculação de propaganda eleitoral paga 

na internet.  

 

Na tarde de hoje votaram o ministro 

Luiz Fux (relator), André Mendonça e 

Nunes Marques com posições distintas 

entre si. Fux entende que as restrições 

violam os princípios da isonomia, da 

livre concorrência, das liberdades de 

expressão, imprensa e informação; 

Mendonça considera que deve ser 

admitida a propaganda paga em sites de 

empresas jornalísticas na internet, mas 

as limitações, diversas das 

estabelecidas para os veículos 

impressos, devem ser fixadas pelo TSE; 

e Nunes Marques entende que as regras 

são constitucionais e só podem ser 

alteradas pelo Congresso. 

 

Julgamento deve prosseguir na sessão 

plenária da próxima quarta-feira, 16. 

 

STF iniciou julgamento sobre 

restrições à propaganda eleitoral paga. 

O ministro Luiz Fux é o relator do 

caso. (Imagem: Filipe Sampaio / SCO / 

STF ) 

 

Entenda o caso 

 

A ANJ - Associação Nacional dos 

Jornais ajuizou, no STF, ADIn 6.281 

contra as restrições impostas pela lei 

9.504/1997 (lei das eleições) à 

veiculação de propaganda eleitoral paga 

em jornais impressos. 

 

A norma contestada restringe a 

propaganda paga em veículos de 

comunicação impressa na antevéspera 

das eleições e a limita a até 10 anúncios 

por veículo, em datas diversas, para 

cada candidato. Estipula, ainda, espaço 

máximo em páginas de jornais, revistas 

ou tabloides. Outro dispositivo 

contestado estende a vedação aos sites 

dos veículos na internet, admitindo 

somente o impulsionamento de 

conteúdo devidamente identificado.  

 

Segundo a ANJ, a realidade da época 

em que as normas foram concebidas é 

diferente da atual e que as limitações 

impostas não mais se justificam, diante 

da crescente utilização da internet 

como meio de acesso à informação. 

Sustenta também que as restrições 

violam as (i) liberdades de expressão, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
https://www.migalhas.com.br/
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de imprensa e de informação, de 

iniciativa e de concorrência, (ii) os 

princípios democrático e republicano e 

o (iii) pluralismo político. 

Nesse sentido, pleiteou a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 43 da lei 

das eleições e do art. 36 da resolução 

23.551/17 do TSE. Também requereu 

que os art. 57-C, caput e parágrafo 1º, 

inciso I, da lei das eleições e o art. 24, 

caput e parágrafo 1º, inciso I, da 

resolução do TSE sejam interpretados 

de forma a afastar a incidência das 

regras em relação aos sites de 

organizações que produzam, veiculem e 

divulguem notícias por qualquer meio 

de comunicação, impresso ou digital. 

 

Restrições inconstitucionais 

 

Ao analisar o caso, o ministro 

relator, Luiz Fux, ressaltou que, na 

essência, o que se discute são 

dispositivos legais que desigualam os 

jornais usados na via digital de forma 

mais livre, em contraposição às 

restrições impostas aos jornais. Para o 

relator, o poder estatal de restringir a 

liberdade de expressão, principalmente 

na área eleitoral, deve atentar-se as 

legítimas finalidades constitucionais. 

 

Ressaltou, ainda, que já foi decidido 

pelo plenário do STF que a propaganda 

eleitoral deve observar, com máxima 

cautela, as alterações legislativas que 

provam ajustes entre a (i) democracia, 

(ii) isonomia, (iii) autonomia 

partidária, (iv) direitos a informação, 

(v) liberdade de programação e 

jornalística e (vi) liberdade de 

expressão. 

 

Ademais, o relator destacou que 

restrições a propaganda política devem 

ser necessárias e adequadas ao combate 

do abuso de poder nas eleições, bem 

assim a proteção do eleitorado contra as 

denominas "fake news". 

 

"Nessas pequenas telas, -os 

brasileiros- são bombardeados por 

notícias nem sempre confiáveis nas 

mais diversas plataformas. A 

realidade tecnológica atropelou o 

modelo tradicional de comunicação 

política considerada pelo legislador, 

tornado patente a inadequação das 

restrições à liberdade de expressão de 

imprensa para a satisfação do 

princípio democrático." 

 

O ministro asseverou que a norma não 

promove equilíbrio de chance entre os 

candidatos na eleição, uma vez que 

desiguala as condições de competição 

entre empresas jornalísticas e as 

gestoras de aplicação da internet. Para 

ele, como demonstrado em experiência 

internacional, as diferentes vias de 

transmissão de informação alcançam 

camadas diversas de eleitorado. 

 

Ademais, o relator votou pela 

declaração de inconstitucionalidade do 

art. 43 da lei das eleições, reputando 

nulas as restrições a propaganda 

eleitoral paga a imprensa escrita e na 

reprodução na internet do jornal 

impresso. Determinou, ainda, 

interpretação conforme a CF/88 para 

admitir a propaganda eleitoral paga na 

internet em sítios eletrônicos de toda e 

qualquer organização eletrônica que 

produza, veicule ou divulgue notícias. 
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Por fim, declarou a 

inconstitucionalidade por 

arrastamento das demais normas 

contestadas e julgou procedente a 

ADIn.  

 

Divergência – I 

 

O ministro André 

Mendonça divergiu do voto do 

relator, uma vez que, no tocante ao art. 

43 da lei 9.504/97, considerou como 

inconstitucional apenas a 

expressão "escrita, e a reprodução na 

internet do jornal impresso". Para ele, 

o dispositivo não afronta diretamente 

qualquer parâmetro constitucional. 

 

Ademais, o ministro ressaltou que, por 

absoluta incompatibilidade regulatória, 

não é adequada a limitação das 

propagandas eleitorais em termos 

espaciais em periódicos eletrônicos. 

Nesse sentido, propôs que o STF 

regulamente restrições espaciais da 

propaganda eleitoral da imprensa 

eletrônica. 

 

"Aquilo que a mídia impressa entendo 

o dispositivo ser constitucional, aquilo 

que a imprensa eletrônica (jornal 

eletrônico), o TSE enquanto não 

houver uma regulamentação pelo 

Congresso Nacional faria a 

regulamentação correspondente." 

 

Por fim, o ministro conheceu da ADIn e 

julgou parcialmente procedente a ação 

apenas para declarar a 

inconstitucionalidade da 

expressão "escrita, e a reprodução na 

internet do jornal impresso". Declarou, 

ainda, a omissão parcial do Congresso 

Nacional nos referidos atos normativos, 

no sentido de normatizar restrições 

espaciais aos periódicos 

exclusivamente eletrônicos para que 

obtenham fins regulatórios 

equivalentes as já existentes em relação 

ao jornal impresso.  

 

Divergência II 

 

Outra divergência do voto do relator foi 

proferida por Nunes Marques, que 

julgou a norma constitucional. Para S. 

Exa., as restrições impostas pela lei 

eleitoral não demonstram qualquer 

empecilho à liberdade de expressão dos 

candidatos eletivos, bem como o 

dispositivo não se sonega liberdade de 

expressão aos veículos de imprensa. 

 

"A propaganda eleitoral não se presta 

a alavancar negócios e muito menos a 

gerar receitas a jornais, revistas ou 

tabloides. Trata-se de uma opção 

política do legislador sobre onde e 

como devem ser gastos os recursos 

provenientes do recurso eleitoral. Não 

há nisso, penso eu, nenhuma violação à 

liberdade de expressão." 

 

O ministro concluiu que não há 

contrariedade a Constituição a restrição 

legal imposta a propaganda eleitoral 

paga veiculada na internet. Ademais, 

asseverou que o dispositivo não 

impediu a manifestação dos órgãos de 

comunicação. Nesse sentido proferiu 

voto pela improcedência da ADIN, por 

entender como constitucionais as 

restrições impostas à veiculação de 

propaganda eleitoral paga em jornais 

impressos.  

 



50 

 

Processo: ADIn 6.281 

 
Por: Redação do Migalhas 
Atualizado em: 11/2/2022 08:12 
 

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

/359558/stf-comeca-a-julgar-

restricoes-a-propaganda-eleitoral-paga 

 

Retorne ao índice 

  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5830283
https://www.migalhas.com.br/quentes/359558/stf-comeca-a-julgar-restricoes-a-propaganda-eleitoral-paga
https://www.migalhas.com.br/quentes/359558/stf-comeca-a-julgar-restricoes-a-propaganda-eleitoral-paga
https://www.migalhas.com.br/quentes/359558/stf-comeca-a-julgar-restricoes-a-propaganda-eleitoral-paga


51 

 

 

Suboperador: possíveis 
soluções diante da omissão da 
LGPD 
 
Cintia Rosa Pereira de Lima e Newton 
De Lucca 

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 

 

A lei 13.709/18, também nomeada Lei 

Geral de Proteção de Dados ("LGPD") 

traz, em seu artigo 5º, uma série de 

conceitos importantes, servindo como 

um "manual de instrução" para orientar 

na aplicação da legislação. No entanto, 

tais conceitos são muito mais 

complexos do que se apresentam, como 

é o caso do conceito dos agentes de 

tratamento de dados (inc. IX), que 

seriam o controlador e o operador, 

segundo o texto da lei. A LGPD oferece, 

ainda, um conceito de controlador, no 

inc. VI do art. 5º, entendido como 

"pessoa natural ou jurídica, de direito 

público ou privado, a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento de 

dados pessoais". Além deste, o inc. VII 

do mesmo artigo da lei traz o conceito 

de operador, entendido como "pessoa 

natural ou jurídica, de direito público 

ou privado, que realiza o tratamento de 

dados pessoais em nome do 

controlador". 

 

Aparentemente tais conceitos poderiam 

se apresentar, à primeira vista, como 

simples e com clara definição legal. 

Todavia, a LGPD foi omissa quanto a 

outras figuras como a possibilidade de 

controladoria conjunta (joint 

controllers) e suboperadores (sub 

processors). Diante disso, a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 

elaborou o "Guia Orientativo para 

Definições dos Agentes de Tratamento 

de Dados Pessoais e do 

Encarregado".1 Nesse documento, está 

clara a possibilidade e legalidade da 

contratação do suboperador, 

caracterizado como o "contratado pelo 

operador para auxiliá-lo a realizar o 

tratamento de dados pessoais em nome 

do controlador". Segundo o guia 

orientativo da ANPD a relação direta do 

suboperador é com o operador e não 

com o controlador. No entanto, esse 

ajuste suscita o debate acerca da 

responsabilidade civil decorrente dos 

prejuízos que possam ser causados 

pelos suboperadores. E, além disso, 

muito embora exista uma relação direta 

entre operador e suboperador, o 

operador deve dar ciência ao 

controlador e dele obter uma 

autorização genérica ou específica, na 

medida em que a relação jurídica entre 

controlador e operador fundamenta-se 

na confiança. 

 

Diante disso, pode-se afirmar que o 

operador é mandatário do controlador 

na atividade de tratamento de dados, 

pois aquele realiza o tratamento de 

dados em nome do controlador como na 

definição acima destacada. Tendo em 

vista todo o sistema de proteção de 

dados, com destaque para a 

responsabilização pelos danos causados 

no tratamento de dados (art. 42 da 

LGPD), o controlador contrata um 

operador com base na confiança, ou 

seja, espera que este realize o 

https://www.migalhas.com.br/autor/cintia-rosa-pereira-de-lima
https://www.migalhas.com.br/autor/newton-de-lucca
https://www.migalhas.com.br/autor/newton-de-lucca
https://www.migalhas.com.br/
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tratamento de dados conforme as 

instruções e a legalidade. 

Orlando Gomes conceitua o mandato 

como "o contrato pelo qual alguém se 

obriga a praticar atos jurídicos ou 

administrar interesses por conta de 

outra pessoa".2 No contexto das 

atividades de tratamento de dados 

pessoais, o controlador contrata o 

operador (pessoa física ou jurídica) 

para praticar algumas atividades de 

tratamento de dados, que pode ser uma 

atividade específica, como o 

armazenamento em nuvem; ou uma 

atividade mais genérica, como 

contratar uma empresa 

de marketing digital para divulgar seus 

produtos ou serviços, administrando 

seus interesses. 

 

Miguel Maria de Serpa Lopes3 destaca 

os caracteres jurídicos do mandato, 

sendo este intuitu personae, podendo 

ser revogável ad nutum, pois esse 

contrato está fundado na "confiança do 

mandante quanto à idoneidade técnica 

e moral do seu mandatário. Tanto que 

desapareça ou tenha motivos para não 

estar dela seguro, concede-lhe a lei o 

poder de revogar ad nutum os poderes 

representativos concedidos." 

 

É justamente isso que ocorre na relação 

jurídica entre controlador e operador. O 

primeiro contrata uma pessoa física ou 

jurídica para realizar determinadas 

atividades de tratamento de dados, 

confiando na sua capacidade técnica, 

moral, bem como na rigorosa 

observância da LGPD na tarefa de 

realizar o tratamento de dados. 

 

Todavia, as atividades de tratamento de 

dados são cada vez mais complexas, 

surgindo a necessidade por parte do 

operador de contratar serviços 

especializados para uma atividade 

específica ou genérica no tratamento de 

dados. Um exemplo, muito comum, 

seria a contratação de uma empresa 

de marketing digital por uma empresa 

"A", que determina quais dados 

pessoais serão coletados e a forma e 

duração do armazenamento (decisões 

que competem ao controlador, no caso 

a empresa "A"). Para realizar 

o marketing digital, "A" contrata a 

empresa "B" que desenvolve as 

campanhas, podendo usar uma 

ferramenta web de outras empresas 

(que seriam suboperadoras, de 

atividades genéricas) ou pode, ainda, 

contratar uma empresa "C" para 

armazenamento em nuvem (que 

será suboperadora para uma atividade 

específica). 

 

Em todo caso, o ideal é que o contrato 

entre controlador e operador prevejam 

a possibilidade ou a proibição de um 

suboperador, como ocorre no contrato 

de mandato quanto ao 

substabelecimento. Isto porque, 

dependendo da hipótese, pode o 

operador ter sua responsabilidade 

aumentada como, por exemplo, 

prescreve o Código Civil na proibição do 

substabelecimento. 

 

Portanto, podem ocorrer três hipóteses: 

1ª) proibição expressa no contrato entre 

controlador e operador quanto à 

possibilidade de o operador se valer de 

um suboperador: neste caso, deve-se 

aplicar o §1º do art. 667 do Código Civil, 
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respondendo o operador pelos 

prejuízos causados, ainda que 

provenientes de caso fortuito, a menos 

que prove que os prejuízos ocorreriam 

mesmo que não tivesse atuado o 

suboperador (aumentando a 

responsabilidade do operador 

- perpetuatio obligationis). 

2ª) omissão no contrato entre 

controlador e operador quanto à 

possibilidade de o operador se valer de 

suboperador: neste caso, o operador 

será responsável mediante a 

comprovação de culpa (negligência, 

imprudência e imperícia) do 

suboperador, aplicando o §4º do art. 

667 do Código Civil. 

 

3ª) previsão no contrato entre 

controlador e operador quanto à 

possibilidade de o operador se valer de 

um suboperador: neste caso, o operador 

deve honrar a confiança depositada 

pelo controlador e escolher com a 

máxima diligência o suboperador sob 

pena de ser responsabilizado (culpa in 

eligendo) nos termos do §2º do art. 667 

do Código Civil. 

 

Justamente diante da possibilidade de o 

operador contratar um suboperador e a 

lacuna da LGPD, o contrato entre 

controlador e operador deve 

estabelecer regra específica sobre a 

possibilidade ou proibição de tal 

prática, implicando a extensão da 

responsabilização do operador em 

virtude de prejuízos ocasionados na 

atividade de tratamento de dados 

pessoais desenvolvida pelo 

suboperador. 

 

Além disso, muito embora o "Guia 

Orientativo para Definições dos 

Agentes de Tratamento de Dados 

Pessoais e do Encarregado", da 

ANPD,4 afirme ser recomendável obter 

a autorização do controlador para 

poder contratar um suboperador, 

entendemos que, diante do princípio da 

boa-fé objetiva, mencionado 

expressamente no caput do art. 6º da 

LGPD, somado ao caráter intuitu 

personae do contrato entre controlador 

e operador, este, caso queira  se valer da 

suboperação nas atividades de 

tratamento de dados, deve 

sempre dar ciência e obter a 

autorização específica ou genérica do 

controlador. 

 

Nesse sentido, o Regulamento Geral 

Europeu de Proteção de 

Dados5 expressamente determina 

o dever do operador de obter a 

autorização para contratar um 

suboperador (art. 28, parágrafos 2 e 4), 

e prevê, ainda, a possibilidade de o 

suboperador contratar outro 

suboperador. Importante que todos 

suboperadores ofereçam garantias 

suficientes de que adotarão medidas 

técnicas e organizacionais adequadas 

ao cumprimento da lei de proteção de 

dados. O tema foi objeto de 

regulamentação pelo European Data 

Protection Board, nas Guidelines 

07/2020 sobre os conceitos de 

controlador e operador em matéria de 

proteção de dados.6 

 

Essa autorização pode ser dada no 

início da contratação entre controlador 

e operador, nada impedindo, porém, 

que ela seja posteriormente concedida 
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mediante um adendo ao contrato ou um 

instrumento com a descrição específica 

ou genérica das atividades que serão 

realizadas pelo suboperador, desde que 

seja anterior às atividades de 

tratamento de dados realizadas pelo 

suboperador. O aumento da 

responsabilidade do operador justifica-

se como forma de estímulo para que tal 

prática seja adotada pelo operador, ou 

seja, é mais seguro atuar nas atividades 

de tratamento de dados pessoais, 

mediante autorização expressa do 

controlador para a suboperação. 

A exigência de autorização por parte do 

controlador é fundamental porque ele 

pode não concordar com a contratação 

de determinado suboperador, podendo 

optar por contratar diretamente o 

suboperador. Tal medida é 

fundamental, pois diante do sistema de 

responsabilidade civil, preconizado 

pela LGPD em diálogo com outras leis 

existentes, como o Código de Defesa do 

Consumidor, sendo uma relação 

jurídica de consumo, o controlador tem 

total interesse em avaliar a capacidade 

técnica do suboperador que será 

contratado. 

 

Ademais, se o operador não seguir as 

instruções do controlador, como a 

proibição da suboperação, o operador 

equipara-se ao controlador para fins de 

responsabilidade civil em razão do 

exercício de atividade de tratamento de 

dados pessoais, segundo a parte final do 

inciso I, do § 1º do art. 42 da LGPD. 

 

Em suma, tal autorização não afasta a 

responsabilidade do operador pelos 

prejuízos oriundos das atividades de 

tratamento de dados do suboperador, 

mas pode diminuir na medida em que 

somente responderá caso tenha 

escolhido mal o suboperador ou caso ele 

não tenha seguido as instruções dadas 

pelo controlador. Sendo, no entanto, a 

contratação de suboperador proibida, 

há um aumento da responsabilidade do 

operador perante o controlador, 

respondendo ele, ainda que os danos 

decorram de caso fortuito. Por fim, não 

tendo sido expressamente autorizada a 

contratação de suboperador, nem 

tampouco tenha sido ela proibida, uma 

importante pergunta desponta 

inafastavelmente: tal prática pode ser 

considerada regular e adequada tendo 

em vista a obrigatoriedade da obtenção 

de autorização expressa e prévia do 

controlador para que o operador possa 

contratar um suboperador? Neste 

sentido, o melhor entendimento é 

interpretar que na omissão de tal 

previsão no contrato entre controlador 

e operador, caso a complexidade da 

atividade de tratamento de dados 

demande, seja possível a contratação de 

um suboperador, desde que obtida a 

autorização prévia do controlador, sob 

pena de ainda ser responsabilizado o 

operador por caso fortuito. 

 

Por fim, quando for autorizada a 

contratação de um suboperador, deve o 

operador informar quais 

suboperadores foram contratados e que 

atividades de tratamento de dados eles 

realizaram, porque tal informação é de 

suma relevância para o correto 

mapeamento dos dados pessoais e para 

o registro das operações de tratamento 

de dados, obrigação imposta ao 

controlador no art. 37 da LGPD,7 além 

de ser um ponto a ser considerado na 
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Política de Segurança e Controle de 

Incidentes com Dados Pessoais pelos 

controladores.8 
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É a primeira vez que o conselho discute 

o tema; Questão foi decidida pelo 

desempate pró-contribuinte 

• MARIANA 

RIBAS 

BRASÍLIA 

11/02/2022 07:00 

 
comentários 
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A 1ª Turma da Câmara Superior do 
Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) entendeu que é dedutível 
o Juros Sobre Capital Próprio (JCP) 
calculado com base no patrimônio 
líquido resultante de uma incorporação 
horizontal. A questão foi decidida pelo 
desempate pró-contribuinte. 

O processo retornou à pauta após pedido 
de vista da conselheira Lívia de Carli 
Germano. É a primeira vez que o 
conselho discute o tema. 

A incorporação horizontal, também 
conhecida como incorporação linha a 
linha, ocorre quando há uma absorção 

do patrimônio da empresa incorporada 
pela incorporadora, através de uma 
soma dos saldos, lucros e reservas 
existentes nas contas da incorporada, 
diretamente nas contas da 
incorporadora. No método tradicional 
de incorporação, o acervo líquido 
incorporado é creditado diretamente na 
conta Capital Social da incorporada, sem 
considerar os saldos, lucros e reservas. A 
operação é disposta no artigo 226 da Lei 
nº 6404/76. 

O pagamento de JCP é limitado a 50% 
do lucro líquido do período de 
pagamento ou dos lucros acumulados e 
reserva de lucros apurados em períodos 
anteriores. No caso, o contribuinte fez 
um pagamento a título de JCP após ter 
realizado a incorporação horizontal, que 
aumentou o saldo dos lucros 
acumulados de períodos anteriores, e, 
consequentemente, ampliou os valores a 
serem pagos. Depois de distribuir os 
pagamentos, a empresa fez a dedução no 
IRPJ e CSLL, conforme o artigo 9º da Lei 
nº 9.249/1995. 

A fiscalização, porém, entendeu que não 
seria permitido realizar o cálculo em 
questão para fins de JCP, em caso de 
incorporação linha a linha, uma vez que 
tal prática resultaria em um aumento do 
limite para cálculo e pagamento de JCP, 
já que o saldo de lucros acumulados de 
períodos anteriores estaria “inflado” 
com a soma dos saldos da incorporada. 
Em razão disso, o contribuinte foi 
autuado sobre a dedução dos valores 
excedidos, pagos a título de JCP. 

Foi vencedora a posição da conselheira 
Lívia de Carli Germano, que abriu 
divergência. “Pela ausência de norma 
que restrinja esse tipo de situação, temos 
que analisar os limites para JCP no caso 
de incorporação linha a linha da forma 
como a operação foi feita”, disse. 

Para o relator, conselheiro Fernando 
Brasil de Oliveira Pinto, quando uma 
empresa é incorporada, todos os seus 
lucros e reservas acumulados deixam de 
existir. Ele argumentou que apesar de 
não existir vedação expressa, há a 
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previsão legal da forma como deve ser 
adotada a incorporação para o cálculo 
correto do JCP: operação legítima que se 
daria mediante o aumento do capital 
social da empresa incorporadora, em 
valor equivalente ao acervo líquido da 
incorporada, apurado no momento da 
incorporação. 

O processo é o de número 
16327.001538/2010-79. 
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A utilização de meios alternativos de 
solução de controvérsias no direito 
tributário pressupõe, inevitavelmente, 
que determinados dogmas e condições 
inerentes ao nosso tumultuado 
contencioso tributário sejam 
enfrentadas, o que, de fato, vem sendo 
perquirido pelo Congresso Nacional nos 
últimos anos ante a tão esperada 
promessa de reforma tributária [1]. 

Neste contexto, inaugura-se, por meio 
da Lei 13.988/2020, um novo modelo 
de sistema multiportas para redução de 
conflitos em matéria tributária. E é neste 
movimento que foram apresentados, 
nos anos de 2019 e 2020, 
respectivamente, os Projetos de Lei nº 
4.257 e 4.468, que buscam oportunizar, 
entre outras coisas, a resolução de 
litígios entre o fisco e os contribuintes 
fora do Poder Judiciário. 

O PL 4257/2019 altera a Lei de 
Execuções Fiscais para trazer a 
arbitragem como método de solução de 
conflito judicial a devedores inscritos em 
dívida ativa, apesar de já existirem 
outros meios como a transação e o 
negócio jurídico processual. 

Assim, oportuniza-se, por meio deste, 
que o contribuinte opte pelo julgamento 
dos seus Embargos à Execução, a Ação 
de Consignação e Pagamento e a Ação 
Anulatória pelo juízo arbitral, desde que, 
segundo o artigo 16-A [2], oferecida 
garantia (dinheiro, fiança bancária ou 
seguro garantia). 

A instituição deste novo método de 
resolução oferecido pelo PL 4257/2019 
encontra justificativa na necessidade de 
recuperação do crédito tributário, 
motivo pelo qual opta por não limitar a 
matéria base de escopo cabível de 
apreciação pelo juízo arbitral, 
permitindo, inclusive a discussão de 
matérias constitucionais. 

Ocorre que o projeto busca, por 
intermédio da arbitragem, resolver o 
problema da arrecadação e dos estoques 
de processos de execuções fiscais, 
enquanto, na verdade, deveria estar 
utilizando-a como forma de sanar 
litígios tributários cuja certeza do direito 
é questionada (casos em que não se sabe 
se o crédito tributário lançado é devido 
ou não), de forma célere, flexível, 
pautada na confidencialidade e 
especialidade do julgador [3]. 

Desta forma, verifica-se que a 
arbitragem prevista no PL 4257/2019 
terá pouca efetividade na prevenção e 
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resolução de conflitos em matéria 
tributária no Brasil, mormente porque 
não só condiciona a garantia do débito 
executado – e em grande parte das 
execuções fiscais em trâmite no país não 
há bens em garantia a serem ofertados 
pelos contribuintes –, mas porque 
utiliza-se da arbitragem de forma 
equivocada. 

O grande problema da litigiosidade 
tributária não está amparado na 
arrecadação, mas sim ante ao remansoso 
e rígido sistema tributário nacional, o 
qual encontra-se pautado em 
inseguranças jurídicas quanto aos 
conceitos e ao alcance das normas 
tributárias, bem como na própria 
instabilidade das decisões 
administrativas e judiciais. 

Tanto é assim que, como é de comum 
conhecimento, o sistema tributário 
nacional é um dos mais complexos do 
mundo, possuindo, segundo o estudo 
“Quantidade de Normas Editadas no 
Brasil” feito pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT), 
30.837 normas atualmente em vigor [4]. 
Assim, insta claro descolamento do PL 
4257/2019 aos próprios objetivos e 
atrativos da arbitragem. 

Diferentemente, o PL 
4468/2020 institui a arbitragem 
especial tributária no curso da 
fiscalização tributária (excepcionados, 
aqui, os casos em que o crédito tributário 
já tenha sido constituído), para prevenir 
conflitos mediante solução de 
controvérsias sobre matérias de fato. 

Assim, ao contrário do PL 4257/2019, as 
matérias objeto de arbitragem não são 
amplas, estando expressamente vedado, 
nos termos do artigo 2º do PL 
4468/2020, a discussão sobre 
constitucionalidade de normas 
jurídicas, sobre lei em tese e sobre 
decisão contrária a entendimento 
consolidado pelo Poder Judiciário nas 
hipóteses do que trata o artigo 927 do 
Código de Processo Civil (CPC), bem 
como julgamentos em sede de 

repercussão geral do Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

Note-se, portanto, que a arbitragem 
especial de que trata o projeto 
supracitado não se preocupa com a 
ineficiência da recuperação do crédito 
tributário, mas sim busca apenas 
minimizar novos conflitos em matéria 
tributária – o que faz certo! 

Entretanto, apesar dos acertos quanto à 
limitação do objeto, o PL incorre em 
equívoco por restringir a atuação do 
juízo arbitral a solução de controvérsias 
sobre matérias de fato. 

Isso porque, para fins de eficácia do 
procedimento, o objeto da matéria 
deveria ser ampliado para também 
debater questões de direito, uma vez que 
não há como qualificar o fato sem 
analisar o direito, mormente em face do 
princípio da legalidade, que 
obrigatoriamente deve pautar quaisquer 
discussões com a Fazenda Pública. 

Assim, verifica-se que embora mais 
próximo aos reais objetivos da 
arbitragem tributária, o projeto de lei 
também é insuficiente, visto que exclui 
parcela significativa da matéria do seu 
escopo. 

De todo modo, independentemente da 
forma em que instaurada, seja via PL 
4257/2019 ou PL 4468/2020, mostra-se 
imprescindível que seja garantida maior 
celeridade à solução dos litígios 
tributários. 

Segundo o presidente do Centro de 
Estudos das Sociedades de Advogados 
(Cesa), Gustavo Brigagão, cerca de R$ 
5,5 trilhões atualmente são discutidos no 
contencioso tributário do país. Somando 
oito anos na esfera administrativa e 12 
anos no Judiciário, em média leva-se um 
total de 20 anos para a resolução de um 
litígio tributário no Brasil [5]. 

Buscando alterar este cenário, são 
propostos os projetos de lei de 
arbitragem tributária analisados neste 
texto, os quais são incentivados pelos 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/women-in-tax-brazil/arbitragem-tributaria-descompasso-entre-pls-e-objetivos-do-instituto-11022022#_ftn4
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-4468-2020
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-4468-2020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/women-in-tax-brazil/arbitragem-tributaria-descompasso-entre-pls-e-objetivos-do-instituto-11022022#_ftn5


61 

 

princípios da celeridade, segurança e 
especialidade presentes na Lei 
9.307/1996. A título de exemplo, a 
duração média total dos procedimentos 
arbitrais é de 1 ano e 9 meses [6], sem 
falar nas arbitragens expeditas, ainda 
mais rápidas. 

Assim, verifica-se ser a arbitragem um 
método eficaz para garantir a celeridade 
dos procedimentos, sendo uma escolha 
acertada do legislador buscar institui-la 
para dirimir controvérsias tributárias. 
Entretanto, ressalta-se aqui que a sua 
simples aplicação, sem o devido 
alinhamento dos projetos aos objetivos e 
atrativos da arbitragem, não garantirá os 
resultados atingidos há mais de 25 anos 
pela Lei de Arbitragem ao ordenamento 
jurídico tributário nacional. 

 
[1] https://www12.senado.leg.br/notici
as/infomaterias/2021/11/senado-
discute-ampla-reforma-tributaria-
em-meio-a-busca-de-recursos-para-
auxilio-brasil 
[2] Art. 16-A. Se o executado garantir a 
execução por depósito em dinheiro, fiança 
bancária ou seguro garantia, pode optar pela 
adoção de juízo arbitral para julgar os 
embargos ofertados, respeitados os 
requisitos da Lei nº 9.307, de 23 de 
setembro de 1996, e os a seguir definidos, na 
forma do regulamento de cada entidade da 
Federação. 
[3] Cf. Thiago Rodovalho. A Arbitragem e 
seus atrativos. In: Jornal gazeta Limeira, 
Coluna Fatos & Direito. 1º Caderno, p. 2, em 
11.08.2013; Thiago Rodovalho. Arbitragem e 
os negócios empresariais – análise 
econômica da arbitragem, in Adalberto 
Simão Filho. Elias Marques de Medeiro Neto 
e Janahim Dias Giguri. Direito dos negócios 
aplicado. Vol II (Do direito Processual), 
Coimbra: Almedina ,passim; e, Thiago 
Rodovalho, Aspectos Introdutórios da 
Arbitragem, in: Manual de Arbitragem para 
Advogados. Conselho Federal da OAB e 
CACB, p.14. 
[4] Estudo feito em 30 de setembro de 2021. 
Disponível 
em: https://ibpt.com.br/quantidade-
de-normas-editadas-no-brasil/. Acesso 
dia 28.11.2021. 
[5] https://valor.globo.com/legislacao/
noticia/2021/02/10/porto-alegre-
tera-projeto-piloto-de-mediacao-
tributaria.ghtml 

[6] https://www.migalhas.com.br/que
ntes/299336/arbitragem-demora–
em-media–1-ano-e-9-meses-para-
solucionar-conflitos-no-brasil 
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Taxação de exportação de 
petróleo não resolve alta dos 
combustíveis 

Caixa a ser gerado com arrecadação 

seria muito pequeno em relação ao 

necessário para reduzir custo dos 

derivados 

• ANABAL 

SANTOS JR 

11/02/2022 05:15 

 
comentários 

Crédito: Pixabay 

O país vive às vésperas de uma decisão 
importante sobre o PLS 1472/21, que 
tramita no Senado Federal, propondo a 
criação de um fundo de estabilização dos 
preços de combustíveis e instituindo o 
imposto de exportação sobre o petróleo 
bruto. Em que pese ter o mérito de 
chamar atenção para a alta do preço dos 
combustíveis, que precisa ter uma saída 
para mitigar os efeitos danosos para a 
população, o Brasil precisa estar atento 
a este Projeto de Lei devido aos prejuízos 
que a medida irá causar ao setor. 

O caixa a ser gerado com a arrecadação 
da taxa sobre o petróleo exportado é 

muito pequeno em relação ao necessário 
para reduzir o custo dos derivados e os 
prejuízos para a cadeia produtiva do 
petróleo e gás serão imensos. 

Na versão aprovada na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), a ementa 
trata da criação do fundo de 
estabilização para estabilizar os preços 
de derivados de petróleo e define uma 
faixa de alíquotas para cada patamar de 
preço do petróleo. Porém, em seu 
relatório, o próprio relator admite “uma 
celeuma” com relação a taxação do 
petróleo exportado. 

Para a Associação Brasileira dos 
Produtores Independentes de Petróleo e 
Gás (Abpip), a proposta é fiscal e 
socialmente injusta, uma vez que 
penaliza apenas um setor, na tentativa 
de resolver o problema da alta de preços. 
A consequência mais perversa será o 
desemprego num setor de alta geração 
potencial de empregos de qualidade. 
Para cada emprego direto são gerados 
nove indiretos e 42 pelo efeito renda 
(BNDES) e a média salarial do setor é 
cinco vezes a média nacional. 

Dadas as características do parque 
refinador do Brasil, parte do petróleo 
aqui produzido precisa ser exportado, no 
qual recairia aplicação da faixa de preços 
a ser definido pelo Poder Executivo, 
gerando incertezas e desestimulando 
investimentos. Essa taxação demarcará 
o preço do mercado interno. Mas o preço 
ao consumidor, por ser livre mercado, 
poderá não repassar a dita redução para 
o preço final na bomba. 

Por outro lado, contribuirá muito pouco 
ao fundo. Considerando as faixas de 
alíquota e os valores do brent e dólar na 
cotação atual, o impacto da medida para 
o consumidor final seria de apenas R$ 
0,04 a R$ 0,34 por litro de diesel ou R$ 
0,12 a R$ 1,01 por tonelada de GLP. E 
isso considerando que a arrecadação 
gerada seria usada integralmente para 
um ou outro derivado. Assim, 
assumindo o valor de preço ao 
consumidor final do diesel de R$ 
5,324/lt, o impacto será entre 0,75% e 
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6,3%. Já para o botijão GLP (13 kg), 
considerando o preço ao consumidor de 
R$ 109/botijão, o impacto seria quase 
desprezível, entre 0,001% e 0,012%. 

Ao analisarmos situações semelhantes já 
testadas em outros países, temos o 
exemplo da Argentina. Em 2003, o 
governo argentino implantou um 
imposto de exportação progressivo, que 
permitia que o fisco obtivesse parte dos 
valores adquiridos com a exportação de 
petróleo. Como consequência houve a 
inviabilidade de investimentos no setor 
de petróleo e gás no país, queda na 
produção de petróleo, custo maior para 
o governo ao pagar com importações e a 
necessidade de subsídio posterior para 
atrair investimentos e recuperar a 
produção principalmente do shale. 

Podemos afirmar que, aqui no Brasil, a 
medida seria muito prejudicial à 
indústria como um todo, 
pois afugentaria investimentos, em um 
momento que empresas produtoras de 
petróleo e gás e órgãos do governo 
somam esforços para viabilizar novas 
oportunidades. Podemos citar, como 
efeitos futuros esperados, caso o PLS 
seja aprovado, a diminuição do interesse 
nos novos leilões e campos produtores, 
prejudicando a cadeia produtiva do 
petróleo e afetando inclusive as 
empresas fornecedoras; queda na 
produção; desemprego; e queda na 
arrecadação de participações 
governamentais e impostos para União, 
estados e municípios. 

Essa realidade afetará negativamente o 
segmento de exploração e produção e 
poderá reverter o ciclo positivo que vem 
ocorrendo no país, ao desincentivar 
investimentos. O efeito virá em cadeia, 
com redução na produção, geração 
de royalties, renda e emprego. 
Ressaltamos que esses são benefícios ao 
país que as empresas independentes já 
demonstraram que são capazes de fazer 
nos campos maduros que operam em 
campos offshore situados em Macaé, no 
Rio de Janeiro, e campos onshore na 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, 
Rio Grande do Norte, Maranhão, 

Amazonas, entre outros que, caso seja 
aprovado o dispositivo, terão grandes 
prejuízos. 

Os produtores independentes defendem 
a não “penalização” do setor como 
“solução” da alta dos combustíveis, 
lembrando que as experiências 
existentes deste tipo de intervenção não 
têm históricos positivos nem no Brasil e 
nem fora do Brasil. Cabe observar, 
ainda, que a atividade de petróleo e gás 
não tem (e nem nunca pleiteou) isenção 
de tributos, diferente de outros setores. 

Acreditamos que a questão das altas de 
combustíveis não pode ser resolvida com 
o sacrifício de uma atividade que gera 
emprego e renda. O Brasil tem uma 
possibilidade muito grande de aumentar 
sua produção – temos baixo nível de 
atividade exploratória (apenas 5% de 
nossas bacias tiveram algum tipo desta 
atividade) e baixo fator de recuperação 
(23%, quando no resto do mundo a 
média é de 35%).  

Essa taxação da exportação da 
commodity petróleo não é uma prática 
adotada por países com uma indústria 
de óleo e gás bem-sucedida e, 
certamente, será prejudicial para a 
competitividade do setor de petróleo e 
gás natural no Brasil, dificultando ainda 
mais a atração de investimentos por 
empresas operadoras e trazendo um 
efeito negativo para toda a cadeia de 
fornecedores envolvida e pouca 
contribuição dará ao fundo que visa ao 
amortecimento da alta dos 
combustíveis. 

ANABAL SANTOS JR – Secretário-
executivo da Associação Brasileira de 
Produtores Independentes de Petróleo e 
Gás Natural (ABPIP) 
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Finanças 

Diretor do Banco Central 
reforça tom mais duro 
adotado pelo Copom 
 
Segundo ele, o cenário apontado 
pelo mercado antes do encontro 
para a taxa básica de juros não é 
suficiente para entregar a inflação 
na meta até 2023 
 
Por Larissa Garcia — De Brasília 
10/02/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 

Serra: “Já sinalizamos que o ciclo se 
estende por um par de reuniões pelo 
menos” — Foto: Carol Carquejeiro/Valor 

O diretor de política monetária do Banco 
Central, Bruno Serra Fernandes, 
reforçou ontem o tom mais duro 
adotado pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom) na ata de sua última 
reunião, publicada no dia anterior. 
Segundo ele, o cenário apontado pelo 
mercado antes do encontro para a taxa 
básica de juros não é suficiente para 
entregar a inflação na meta até 2023. Na 
prática, isso significa que o aperto deve 
ser ainda maior. 
 
“A gente vê a inflação de 2023 acima da 
meta no balanço de risco, o cenário de 

referência hoje não parece condizente 
com trazer a inflação para a meta. 
Precisamos fazer algo a mais do que o 
cenário sugere. Então o BC deveria 
entregar mais juros ou fazer ciclo mais 
longo que o precificado no cenário de 
referência”, afirmou em “live” 
promovida pelo Modalmais. 
 
Ele ressaltou que a decisão será tomada 
após análise de riscos. No cenário 
utilizado pelo comitê, traçado pelo 
mercado antes da reunião, os analistas 
previam que a taxa básica alcançasse o 
pico de 12% ao ano no primeiro semestre 
de 2022 e terminasse o ano a 11,75%. 
Depois, os juros cairiam para 8% em 
2023. 
 
O diretor afirmou que o Copom ainda 
tem “alguns ajustes pela frente” na Selic 
e disse que a autoridade monetária deve 
elevar os juros em ao menos mais duas 
reuniões. “A gente já sinalizou que o 
ciclo se estende por um par de reuniões 
pelo menos”, disse. 
 
Na semana passada, o BC elevou os juros 
em 1,5 ponto percentual, para 10,75% ao 
ano. Na ocasião, o colegiado indicou que 
vai diminuir a dose nas próximas 
reuniões, embora queira levar a Selic 
para patamares mais contracionistas, 
mas não especificou qual seria a 
magnitude. 
 
O diretor revelou que, para tomar a 
decisão de reduzir o ritmo de alta de 
juros, o comitê ponderou que a meta 
deste ano só estará no horizonte 
relevante - para quando o BC entende 
que a política monetária faz efeito - até a 
próxima reunião, em março, e por isso 
não parecia adequado sinalizar um 
ajuste maior. 
 
A meta para a inflação de 2022 é de 
3,50% com tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para baixo, 
podendo chegar até 5%. O BC prevê alta 
de 5,4% no período, acima do máximo. 
“Apesar de 2022 requerer ajuste maior 
[nos juros], há muita volatilidade das 
projeções e nos preços de commodities. 
Fazer ajuste [maior] considerando que 
na reunião seguinte [o Copom] está 
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olhando apenas para 2023, não nos 
pareceu a melhor decisão.” 
 
Ele destacou ainda que o tempo de 
defasagem da política monetária para 
efeito na atividade é de seis meses. 
“Depois disso, veremos na inflação”, 
afirmou. Segundo ele, o modelo sugere 
que o impacto no índice de preços se 
dará por volta de 18 meses. 
 
Sobre o risco fiscal, Serra afirmou que a 
autoridade monetária “não tem, nem 
deve ter objetivo de dar opinião sobre 
políticas públicas”, referindo-se ao 
impacto da aprovação de PEC dos 
combustíveis sobre os preços. “Se os 
preços não forem sustentáveis, o 
impacto para política monetária não é 
positivo”, disse. “Na medida que 
impactar as previsões de inflação, o BC 
vai ter que reagir com mais ou menos 
juros”, complementou. 
 
Ele citou que, por exemplo, na crise 
hídrica, a decisão foi de aumentar 
bandeira para não deixar a conta para o 
ano seguinte. “Isso beneficiou a gestão 
da política monetária no longo prazo”, 
disse. 
 

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

Cotas raciais na eleição da 
OAB-RJ vão parar na Justiça 
 
Nas últimas eleições, o Conselho 
Federal da OAB exigiu que as 
chapas cumprissem reserva de 
cota de 30% para negros 
 
Brasília 
10/02/2022 07h00  Atualizado há 25 
minutos 

 
A chapa 3 da eleição da seccional do 
Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) entrou com um 
mandado de segurança na Justiça, com 
pedido de liminar sobre possível 
descumprimento da regra de cotas 
raciais pela chapa vencedora da 
disputa no Estado. A seccional terá que 
prestar informações, mas pretende 
recorrer da decisão. 
 
Nas eleições de 2021 nas seccionais 
foi exigido pelo Conselho Federal da 
Ordem que as chapas cumprissem 
reserva de cota racial de 30% para 
negros e 50% de candidaturas de 
cada gênero. 
 
De acordo com Bruna Vaz, integrante da 
chapa 3, o mandado de segurança foi 
proposto depois que os integrantes 
tiveram conhecimento de que a chapa 
vencedora teria conselheiros brancos 
que se autodeclararam negros ou 
pardos. Na ocasião, foi feito um 
requerimento solicitando informações 
pelo risco de burlar o sistema de cotas, 
mas a comissão eleitoral da OAB negou 
o pedido, segundo a advogada. Como a 
chapa assumiu, a solução foi pedir a 
liminar, segundo Bruna. 

 

Bacharel negro — Foto: Imagem Valor 
Econômico 

A 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro 
concedeu 48 horas para a chapa 
fornecer dados dos conselheiros 
referentes a etnia e gênero. “A OAB-RJ 
deve recorrer mas vamos continuar 
insistindo nessa questão porque 
entendemos que violar o sistema de 
cotas é grave”, afirma Bruna. 
 
A OAB-RJ informou que irá recorrer 
dessa decisão. De acordo com a 
seccional, a decisão não tem efeito 
prático, uma vez que o processo eleitoral 
está consumado. A OAB-RJ disse confiar 
que a instância superior irá acatar seus 
argumentos, pois já existem decisões 
neste sentido nos tribunais superiores. 
Em decisão recente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), sobre caso 
similar envolvendo a OAB do Paraná, o 
ministro Jorge Mussi cita que, 
no sistema de cotas, não existem 
critérios étnicos-raciais definidos para 
aferição. 
 
O processo tramita em segredo de 
justiça no Judiciário do Rio de Janeiro. 
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Fio da Meada 

A coisa julgada tributária e o 
IPI na revenda de importados 
 
A lei processual não fulmina 
automaticamente a validade da 
coisa julgada nem admite que os 
órgãos do sistema o façam de 
ofício 
 
São Paulo 
10/02/2022 06h01  Atualizado há uma 
hora 

 
A coisa mais instigante para os 
estudiosos das diversas teorias 
de sistema jurídico é justamente o 
desafio de buscar respostas para 
complexidades nem sempre definidas de 
forma clara nas normas vigentes. 
 
E as respostas, obviamente, devem fazer 
sentido no contexto de um estado 
democrático de direito, ajustando-se 
aos limites construídos por textos 
normativos com alcance aprimorado 
pela hermenêutica e, sobretudo, 
validados pela argumentação jurídica. 
Ao final, busca-se estabelecer a paz 
social, oferecer previsibilidade e 
segurança jurídica à sociedade, fazendo 
valer todos os direitos e garantias 
constitucionais. 
 
Um destes imbróglios diz respeito à 
discussão sobre a incidência 
de IPI na revenda de produtos 
importados, dentre outras inúmeras 
situações com similar complexidade. 
Tem-se, de um lado, contribuintes que 
buscaram o Poder Judiciário e 
obtiveram sentenças definitivas – 
transitadas em julgado – no sentido de 
dispensá-las do pagamento deste 
imposto em decorrência da 
inconstitucionalidade da respectiva lei 
que o instituiu. 
Os efeitos da sentença transitada em 
julgado, vale dizer, aquela não mais 

sujeita a recursos, são prima facie a sua 
imutabilidade e indiscutibilidade, 
constituindo a chamada coisa julgada 
material. Não cabe discutir se a 
sentença é justa ou injusta. A coisa 
julgada, juntamente com o ato jurídico 
perfeito e o direito adquirido, foi elevada 
ao patamar de direito individual pelo 
artigo 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal de 1988, como respaldo à 
segurança que deve nortear as relações 
jurídicas. 
 
A problemática surgiu quando, em 
momento posterior à formação da coisa 
julgada individual, o Supremo 
Tribunal Federal, em controle 
concentrado, veio a sedimentar 
entendimento em sentido oposto, 
reconhecendo a constitucionalidade e a 
consequente exigibilidade daquele 
tributo. 
 
O efeito concreto foi no sentido de tornar 
exigível o IPI na revenda de importados 
a todos os contribuintes que não 
possuíam decisão anterior transitada em 
julgado, provocando uma 
grande distorção concorrencial. 
Alguns poucos beneficiados com 
sentenças favoráveis anteriores e 
definitivas passaram a deter, por 
circunstâncias legítimas, um privilégio 
concorrencial. 
 
Materializou-se uma violência à livre 
iniciativa e ao princípio da livre 
concorrência como baliza da ordem 
econômica previsto no artigo 170, IV da 
Constituição Federal, provocando o 
debate de saber se o sistema pode 
contemplar uma situação que provoque 
tamanha distorção. 
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STF vai analisar em breve limites da 
coisa julgada em matéria tributária — 
Foto: Divulgação 

A Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, atenta à situação, emitiu o 
Parecer PGFN/CRJ nº 492/2011, 
entendendo que “a alteração das 
circunstâncias fáticas ou jurídicas 
existentes ao tempo da prolação de 
decisão judicial voltada à disciplina de 
urna dada relação jurídica tributária de 
trato sucessivo faz surgir uma relação 
jurídica tributária nova, que, por isso, 
não é alcançada pelos limites objetivos 
que balizam a eficácia vinculante da 
referida decisão judicial.” 
 
Disse ainda que “os precedentes 
objetivos e definitivos do STF 
constituem circunstância jurídica nova, 
apta a fazer cessar, prospectivamente, 
eficácia vinculante das anteriores 
decisões tributárias transitadas em 
julgado que lhes forem contrárias.” E 
finaliza no sentido de que “a cessação da 
eficácia vinculante da decisão tributária 
transitada em julgado opera-se 
automaticamente, de modo que: (i) 
quando se der a favor do Fisco, este pode 
voltar a cobrar o tributo, tido por 
inconstitucional na anterior decisão, em 
relação aos fatos geradores praticados 
dali para frente, sem que necessite de 
prévia autorização judicial nesse 
sentido; (ii) quando se der a favor do 
contribuinte-autor, este pode deixar de 
recolher o tributo, tido por 
constitucional na decisão anterior, em 
relação aos fatos geradores praticados 
dali para frente, sem que necessite de 
prévia autorização judicial nesse 
sentido.” 
 
O sistema de precedentes 
vinculantes, verificado em uma 
situação de declaração de 
inconstitucionalidade de determinada 
norma, a torna inexigível a todos, de 
forma automática, tenham ou não tenha 
decisão anterior. Reconhece-se que 
aquela norma nunca se compatibilizou 
com o direito constitucional vigente. 
 

Isso não ocorre, todavia, quando a 
decisão não exclui norma do sistema por 
inconstitucionalidade, mas reconhece a 
sua plena validade com a Constituição 
vigente. É sobretudo uma questão de 
lógica sistêmica. 
 
Penso que a previsão contida no art. 505, 
I do Código de Processo Civil de 2015 – 
assim como o que era previsto no art. 
471, I do Código de Processo Civil 
anterior – define claramente que, se na 
relação jurídica de trato continuado, 
sobreveio modificação no estado de fato 
ou de direito, poderá a parte pedir a 
revisão do que foi estatuído na sentença. 
Como ensinou José Ignácio Botelho de 
Mesquita, “efeito da sentença é sempre 
uma alteração no mundo do direito”. E 
se a decisão específica impõe 
observância ampla por força do sistema 
de precedentes, a modificação guarda 
igual amplitude. 
 
A lei processual não fulmina 
“automaticamente” a validade da 
coisa julgada nem admite que os 
órgãos do sistema o façam de 
ofício. Esta é a principal polêmica 
do referido Parecer PGFN/CRJ nº 
492/2011. Em qualquer caso, será 
sempre no âmbito de um novo 
processo próprio revisional que se 
verificará a efetiva ocorrência da 
alteração fático-jurídica a 
embasar uma nova decisão sobre a 
matéria. 
 
Parece que este dispositivo contempla a 
chamada proporcionalidade estrita, 
entendida como aferição e 
balanceamento dos valores em jogo, 
prestigiando, de um lado, a coisa julgada 
passada até então e, a partir do novo 
cenário delineado pelo STF, promove 
uma adaptação a uma nova realidade 
jurídica e estabelece a uniformidade de 
tratamento a todos os contribuintes que 
possuírem similar condição. 
 
Esta questão deverá ser decidida em 
breve pelo STF, por ser objeto do tema 
881 (Limites da coisa julgada em 
matéria tributária e declaração de 
constitucionalidade de tributo 
anteriormente considerado 
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inconstitucional) e do tema 885 (Efeitos 
das decisões do Supremo Tribunal 
Federal em controle difuso de 
constitucionalidade sobre a coisa 
julgada formada nas relações tributárias 
de trato continuado). 
 

https://valor.globo.com/legislacao/fio-

da-meada/post/2022/02/a-coisa-

julgada-tributaria-e-o-ipi-na-revenda-

de-importados.ghtml 

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2022/02/a-coisa-julgada-tributaria-e-o-ipi-na-revenda-de-importados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2022/02/a-coisa-julgada-tributaria-e-o-ipi-na-revenda-de-importados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2022/02/a-coisa-julgada-tributaria-e-o-ipi-na-revenda-de-importados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2022/02/a-coisa-julgada-tributaria-e-o-ipi-na-revenda-de-importados.ghtml
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Legislação 

MP é proibido de pedir dados 
sigilosos à Receita Federal 
sem ordem judicial 
 
Decisão da 3ª Seção do STJ 
diferencia situação de autorização 
concedida pelo STF 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
10/02/2022 05h04  Atualizado há 2 
horas 

 

 

Ministro Sebastião Reis Junior: 
solicitação direta do Ministério Público 
de informações sigilosas detalhadas não 
tem amparo legal — Foto: Divulgação 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
colocou um freio na troca de 
informações entre a Receita Federal e o 
Ministério Público. Proibiu que o órgão 
de acusação peça dados de contribuintes 
diretamente ao Fisco, sem autorização 
judicial. A decisão foi proferida ontem 
pela 3ª Seção da Corte - que uniformiza 
o entendimento das turmas de direito 
penal. 
 
O placar foi apertado: 5 votos a 3. A 
maioria dos ministros seguiu o 
posicionamento do relator, Sebastião 
Reis Junior. Para ele, sem ordem da 
Justiça, é ilegal o envio de dados com a 
proteção do sigilo fiscal - como 
declarações de Imposto de Renda (IR) - 
para subsidiar investigações ou 
processos criminais. “O acesso a 
informações sigilosas é exceção à regra”, 

afirmou. “Não estou votando para 
impedir o MP de ter acesso. Não estou 
criando obstáculo. Pode ter, mas depois 
da autorização judicial”, concluiu. 
 
O ministro Rogerio Schietti entendeu 
diferente e puxou os votos divergentes. 
Para ele, a conduta do Ministério 
Público de fazer os requerimentos 
diretamente ao Fisco não é ilegal. Entre 
os argumentos, ponderou que existe 
uma “transferência” de dados entre o 
MP e a Receita, sem que haja quebra de 
sigilo. “A preservação da intimidade e 
privacidade não é afetada”, disse. 
 
De acordo com o ministro, com o 
intercâmbio, cabe aos procuradores 
manterem a guarda das informações, 
sob pena de serem responsabilizados. 
“Não se trata de fishing expedition 
[investigação aleatória]. Havia 
indicações de crimes, tanto que foi 
oferecida a denúncia. O MP procurou 
prova mais robusta da existência do 
crime”, afirmou Schietti, citando 
tendência de outros países para o 
compartilhamento de informações. 
 
O julgamento durou três horas e foi 
realizado a partir de dois recursos (RHC 
83447 e RHC 83233). Em um deles, o 
Ministério Público Federal havia 
solicitado diretamente ao 
Superintendente da Receita Federal as 
declarações de Imposto de Renda do 
réu, dos familiares dele e de empresas, 
referentes aos anos de 2005 a 2013. Ele 
é acusado de estelionato, falsidade 
ideológica e uso de documento falso por 
supostamente usar o cargo de leiloeiro 
para adquirir os bens submetidos ao 
leilão. 
 
Em sustentação perante os ministros, o 
procurador do MPF Francisco Xavier 
defendeu a legalidade da medida. “Não 
se trata de dar cheque em branco ao 
MP”, disse. 
 
Com a decisão do STJ, foi aceito o 
pedido da defesa dos réus para as 
declarações do Imposto de Renda serem 
retiradas do processo penal e, com isso, 
serem desconsideradas pelo juiz que vai 
julgar os casos. 
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A maioria dos ministros concordou com 
o argumento das advogadas Danyelle da 
Silva Galvão e Ana Carolina de Oliveira 
Piovesana - defensoras dos acusados - de 
que a situação é diferente da julgada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) em 
2019. Na ocasião, os ministros 
autorizaram a Receita Federal e a 
Unidade de Inteligência Financeira 
(UIF), antigo Coaf, a compartilharem 
com o Ministério Público informações 
em casos de crime tributário e 
previdenciário, sem necessidade do 
prévio crivo do Judiciário (RE 1055941). 
 
“Uma coisa é a Receita Federal 
identificar indício de crime e comunicar 
os órgãos de acusação. Outra é, sem 
qualquer tipo de controle judicial, o MP 
solicitar informações sigilosas 
detalhadas. Tal conduta não tem amparo 
legal”, afirmou o Sebastião Reis Junior. 
 
O ministro Olindo Menezes acrescentou 
que o artigo 5º, inciso X, da Constituição 
Federal, protege a intimidade e a 
privacidade das pessoas. Além disso, 
afirmou que o argumento segundo o 
qual existe apenas uma transferência de 
informações entre os órgãos não elimina 
a discussão. Isso porque o Ministério 
Público não é autorizado a ser 
repositário dos dados. “Se o MP tivesse 
pedido autorização judicial, o processo 
já estaria adiantado. Evitaria 
discussões”, disse. 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) foi citada pelo ministro 
Saldanha Palheiro, para quem “seria 
abrangente e preocupante a autorização 
de o órgão de persecução ter liberdade 
de solicitar informações de quem 
entender pertinente”. Para o ministro 
João Otávio de Noronha, o “cheque em 
branco” dado ao MP implicaria em 
fiscalização constante de todo cidadão. 
 
Advogados apontam que a decisão é 
relevante para impor freios no poder do 
MP de investigar e pedir diligências e 
pode ser aplicada também para Fiscos 
municipais e estaduais bem como para 
os MP´s estaduais. “Não é porque o 
crime é grave que pode relativizar uma 

garantia. Além disso, urgência não há 
porque esse tipo de prova é estática - ela 
não vai desaparecer”, afirma Fernando 
Gardinali Caetano Dias, mestre em 
processo penal pela Universidade de São 
Paulo (USP) e sócio do Kehdi & Vieira 
Advogados. 
 
Daniel Bialski, sócio do escritório que 
leva seu sobrenome, aponta ainda que é 
do Judiciário o papel de avaliar a 
necessidade, a adequação e a existência 
de indícios suficientes para a solicitação 
da informação. “Que não deixa de ser 
drástica e que, de alguma forma, pode 
causar constrangimento”, diz. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/10/mp-e-proibido-de-
pedir-dados-sigilosos-a-receita-federal-
sem-ordem-judicial.ghtml 

 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/10/mp-e-proibido-de-pedir-dados-sigilosos-a-receita-federal-sem-ordem-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/10/mp-e-proibido-de-pedir-dados-sigilosos-a-receita-federal-sem-ordem-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/10/mp-e-proibido-de-pedir-dados-sigilosos-a-receita-federal-sem-ordem-judicial.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/10/mp-e-proibido-de-pedir-dados-sigilosos-a-receita-federal-sem-ordem-judicial.ghtml
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Legislação 

Coerção tributária, dados e a 
ADI 4980 
 
Nos últimos anos, a dinâmica do 
envio da Representação Fiscal 
para Fins Penais se tornou 
praticamente automática 
 
Por Rebeca Drummond de 
Andrade Müller 
10/02/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 
A pauta do plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) promete um 
primeiro semestre agitado. Para esta 
análise, nos interessa a ADI 4.980, 
ajuizada pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e de relatoria do 
ministro Nunes Marques, prevista para 
o dia 10 de março. 
 
Dois pontos em discussão na ADI têm 
enorme repercussão para os 
contribuintes. O primeiro é o uso da 
persecução penal para impelir o 
pagamento de tributos. O segundo, a 
exposição de dados fiscais sigilosos. 
 
No julgamento, será definida a 
(im)possibilidade do envio da 
Representação Fiscal para Fins Penais 
(RFFP) ao Ministério Público sem a 
necessidade de exaurimento da 
instância administrativa. Apesar da 
Súmula Vinculante 24, que impede a 
tipificação de crime material contra a 
ordem tributária antes do lançamento 
definitivo do crédito, a PGR defende a 
tese de que o enunciado não seria 
aplicável para os crimes de apropriação 
indébita previdenciária, dada a sua 
característica de crime formal. 
 
Nos últimos anos, a dinâmica do 
envio da Representação Fiscal 
para Fins Penais se tornou 
praticamente automática 

 
Assim como a súmula, o artigo 83 da Lei 
9.430/96 impede o envio da RFFP sem a 
constituição definitiva do crédito 
tributário. A controvérsia, portanto, 
deriva da inclusão, feita pela Medida 
Provisória nº 497/2010, convertida na 
Lei nº 12.350/10, dos crimes 
previdenciários na dinâmica do 
esgotamento da esfera administrativa. 
 
Segundo a procuradoria, a inserção 
legislativa é inconstitucional, pois trata-
se de delito que não depende da 
constituição definitiva para atestar sua 
consumação. A espera pelo fim do 
processo administrativo é, há muito, 
fonte de preocupação do órgão 
persecutório. E a discussão ressuscita a 
tentativa de afastar o preceito ao menos 
para os crimes previdenciários. 
 
Todavia, onde reside o receio do 
Parquet, também mora a preocupação 
dos contribuintes. Eles bem sabem que, 
nos últimos anos, a dinâmica do envio da 
RFFP se tornou praticamente 
automática. Ao mesmo tempo, o caos 
das normas tributárias e da divergência 
de entendimentos leva a autuações 
fiscais posteriormente desconstituídas 
pelo Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf). Nesse cenário, 
autorizar o encaminhamento de 
informações ao MP sem a chancela final 
administrativa seria como presumir que 
todo contribuinte autuado é um 
criminoso em potencial. 
 
Para além das discussões sobre a 
presunção de inocência e ampla defesa, 
a investigação criminal representa um 
custo e tem o efeito deletério à imagem 
do indivíduo e ao desenvolvimento das 
atividades empresariais. O temor de 
enfrentá-la força o empresário, muitas 
vezes, ao pagamento do crédito na forma 
cobrada pelo Fisco e à consequente 
confissão, ainda que a autuação se 
baseie em critérios ilegais ou 
inconstitucionais, ou simplesmente não 
tenha havido o dolo. A afirmação de que 
o “oferecimento da inicial acusatória a 
partir da notificação do lançamento não 
agrava a situação do contribuinte” não é 
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verdadeira quando confrontada com a 
realidade. 
 
Desde 2008, ou seja, antes da edição da 
Lei 12.350/10, a própria Receita Federal, 
ao regulamentar a RFFP, esclareceu que, 
mesmo para as autuações 
previdenciárias, o Fisco somente 
poderia enviar o documento ao MP após 
a sua constituição definitiva (Portaria 
RFB nº 665). 
 
De qualquer sorte, a redação da Súmula 
Vinculante 24 necessitaria de 
aprimoramento para abarcar a espécie 
previdenciária e evitar que se estimule o 
pagamento de tributos por meio do 
receio da persecução penal. 
 
A segunda preocupação em jogo se 
refere à remessa de informações fiscais 
protegidas pelo sigilo. Quando o STF 
afirmou, em 2019, a possibilidade do 
envio de informações para fins penais no 
fluxo que parte da Receita diretamente 
para o MP, a Corte valeu-se de 
parâmetros aptos a protegerem o sigilo, 
sendo um deles justamente a 
constituição definitiva do crédito pela 
seara administrativa, como forma de 
resguardar o devido processo legal e a 
ampla defesa (RE 1.055.941). 
 
Caso se entenda que a apropriação 
indébita previdenciária não obedeça ao 
rito do exaurimento, será preciso 
reavaliar os critérios para proteção dos 
dados sigilosos contidos na RFFP, já que 
o envio prescinde de autorização 
judicial. 
 
Merece atenção, ainda, o fato de que 
hoje é permitida a requisição de 
informações feitas pelo MP à Receita 
Federal - ou seja, o fluxo contrário. Uma 
ferramenta poderosa, que capacita a 
reunião de elementos probatórios 
necessários à investigação do 
contribuinte sem que ele mesmo tenha 
controle. 
 
Isso reforça que a espera pela 
constituição definitiva do crédito tem 
peso ainda maior sobre o resguardo das 
garantias constitucionais, como a ampla 
defesa e o devido processo legal, 

inerentes ao processo administrativo 
fiscal. 
 
Diversas ramificações poderão surgir do 
tema, alcançando as esferas penal e 
tributária. Somadas a elas estão 
consequências cruciais para o ambiente 
da proteção de dados fiscais sigilosos e 
para princípios como o da separação 
informacional de poderes. 
 
Na sociedade dataísta, informação é 
poder. Em tempos de massificação de 
dados e de flexibilização da privacidade, 
a ponderação de garantias 
procedimentais, que também compõem 
o interesse público, torna-se peça 
fundamental. Tudo isso estará em jogo 
no julgamento da ADI 4.980. 
 
Rebeca Drummond de Andrade 
Müller é advogada do escritório 
Figueiredo & Velloso Advogados 
Associados e mestre em Direito 
Tributário pelo IDP/DF. 
 
Este artigo reflete as opiniões do 
autor, e não do jornal Valor 
Econômico. O jornal não se 
responsabiliza e nem pode ser 
responsabilizado pelas 
informações acima ou por 
prejuízos de qualquer natureza em 
decorrência do uso dessas 
informações 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti

cia/2022/02/10/coercao-tributaria-

dados-e-a-adi-4980.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Sob pressão do governo, TCU 
antecipa julgamento da 
privatização da Eletrobras 
 
Corte deve aprovar a primeira 
fase do processo na próxima 
terça, em sessão extraordinária, o 
que estava previsto para 16 de 
março 
 
Geralda Doca e Manoel Ventura 
10/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
10/02/2022 - 07:10 
 

Sistema de distribuição de energia 

elétrica Foto: Reuters 

 
BRASÍLIA — Pressionado pelo governo, 

o Tribunal de Contas da União (TCU) 

deverá aprovar na próxima terça-feira, 

em sessão extraordinária, a primeira 

fase do processo de privatização da 

Eletrobras. A previsão inicial da Corte 

era apreciar o projeto em 16 de março, 

mas o ministro Jorge Oliveira, ex-

palaciano, articulou com demais colegas 

da Corte uma proposta, aprovada nesta 

quarta-feira, para antecipar o 

julgamento. 

Neste momento, há maioria no plenário 

do TCU para aprovar a operação, de 

acordo com técnicos do tribunal. O 

assunto, porém, é cheio de incertezas e 

integrantes do tribunal não descartam 

uma reviravolta de última hora. Além 

disso, não haveria mais pedido de vista 

(mais tempo para analisar o processo). 

 

CONTA DE LUZ NÃO PARA DE 

SUBIR? SAIBA COMO 

ECONOMIZAR 

 

 

Para economizar, ligue o aparelho 

apenas quando for dormir e desligue 

logo ao acordar. Uma opção é usar a 

função sleep, disponível em alguns 

modelos. Outro cuidado é manter o ar-

condicionado em temperatura 

adequada. Especialistas recomendam 

23ºC. Não é preciso colocar temperatura 

muito baixa, para não gastar muita 

energia. Foto: Pixabay 

 

Em uma família com quatro pessoas, o 

https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
https://oglobo.globo.com/economia/conta-de-luz-nao-para-de-subir-saiba-como-economizar-23537265
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uso do chuveiro elétrico corresponde a 

cerca de 25% da conta de luz. Para 

economizar, evite banhos muito longos e 

dê preferência a usar o chuveiro no 

modo verão, que economiza até 30% de 

energia Foto: Pixabay 

 

Quando a porta fica muito tempo aberta, 

o motor funcionará mais, gastando mais 

energia. É importante também manter a 

borracha de vedação da porta da 

geladeira em bom estado. Ao viajar, uma 

opção é esvaziar a geladeira e desligá-la 

da tomada. Foto: Pixabay 

 

A substituição de lâmpadas 

incandescentes pelas de LED pode gerar 

uma redução de 75% a 85% no consumo 

de energia. Além disso, essas lâmpadas 

duram mais. Em relação às lâmpadas 

fluorescentes, a economia é de cerca de 

40% Foto: Pixabay 

Dê preferência a lavar uma grande 

quantidade de roupas, para economizar 

água e energia. Evite colocar muito 

sabão, para não ter de enxaguar duas 

vezes. Na hora de passar, a melhor opção 

é juntar roupas e passar uma grande 

quantidade de uma vez. Desligue o ferro 

quando for interromper o serviço. Use a 

temperatura indicada para cada tipo de 

tecido e comece pelas roupas mais leves. 

Foto: Pixabay 

 

 

O uso do ventilador de teto durante 8 

horas por dia gera um gasto de apenas 

R$ 18 por mês. Mesmo assim, é 

importante evitar deixar o aparelho 

ligado quando não houver ninguém no 

cômodo. Na hora de comprar, lembre-se 

que quanto maior o diâmetro das 

hélices, maior o consumo de energia. 

Foto: Pixabay 
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No caso dos eletrônicos, a 

recomendação é desligar o televisor e os 

videogames quando ninguém tiver 

usando. Retirar os aparelhos da tomada 

também ajuda a poupar energia. Foto: 

Arquivo 

 

O assunto já havia sido discutido pelo 

plenário do TCU em dezembro, mas 

houve pedido de vista do ministro Vital 

do Rego, contrário à privatização. Na 

ocasião, o ministro relator, Aroldo 

Cedraz, concordou e deu prazo de 60 

dias, descontados o recesso de fim de 

ano, para que o processo retornasse à 

pauta, o que empurraria o julgamento 

para março. A iniciativa de Jorge 

Oliveira desconsidera o período de 

recesso. 

 

Caso a privatização da Eletrobras seja 

aprovada, o governo poderá acelerar o 

processo. Essa é uma das fases mais 

complexas da venda da estatal porque se 

refere à definição de parâmetros de 

preço das outorgas. Ou seja, quanto vale 

as hidrelétricas que serão concedidas 

junto com a estatal. 

 

Contudo, a segunda etapa do processo, 

que trata da modelagem, do formato da 

capitalização, terá ainda que ser 

apreciada pelo TCU. A Corte decidiu 

separar as fases diante da complexidade 

da operação. 

 

A área econômica estipulou em R$ 67 

bilhões os valores envolvidos na 

operação, que serão pagos pela 

Eletrobras privatizada. Durante a 

análise do processo, uma parte da 

equipe técnica do TCU apontou que esse 

valor poderia ser subestimado porque 

ele considera a geração média das usinas 

e não a capacidade total de geração. 

 

O governo argumenta que é preciso 

considerar o valor médio, e não há regra 

hoje no país para a venda da capacidade 

(ou lastro, no jargão técnico). 

 

O ministro Aroldo Cedraz não havia 

incluído essa questão, mas pode fazer 

uma alteração no seu voto para 

considerar o assunto. Mesmo assim, 

integrantes do tribunal avaliam que esse 

assunto não será um empecilho para 

aprovação, já que os contratos das 

hidrelétricas preveem a geração média, e 

não toda a capacidade. 

 

A desestatização da maior empresa de 

energia da América Latina depende do 

tribunal para seguir adiante. A previsão 

do governo é fazer a operação até maio. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/tcu-adia-de-novo-decisao-sobre-privatizacao-da-eletrobras-acoes-da-empresa-despencam-mais-de-10-25320007#:~:text=Com%20a%20decis%C3%A3o%2C%20as%20a%C3%A7%C3%B5es,perdas%20ao%20longo%20do%20dia.&text=Os%20pap%C3%A9is%20da%20Eletrobras%20(ELET3,a%20R%24%2034%2C38.
https://oglobo.globo.com/economia/tcu-adia-de-novo-decisao-sobre-privatizacao-da-eletrobras-acoes-da-empresa-despencam-mais-de-10-25320007#:~:text=Com%20a%20decis%C3%A3o%2C%20as%20a%C3%A7%C3%B5es,perdas%20ao%20longo%20do%20dia.&text=Os%20pap%C3%A9is%20da%20Eletrobras%20(ELET3,a%20R%24%2034%2C38.
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
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VEJA AS MAIORES USINAS 

HIDRELÉTRICAS EM 

FUNCIONAMENTO NO BRASIL 
 

  

Usina Hidrelétrica binacional de Itaipu. 

A maior do mundo desde a inauguração, 

em 1984, até o ano de 2012, produz até 

14.000 megawatts Foto: Alan Santos / 

PR 

 

Vista aérea da usina de Belo Monte, a 

segunda maior do país: capacidade para 

11.233 megawatts Foto: Agência O Globo 

 

Hidrelétrica de Tucuruí, no Rio 

Tocantins, no Pará, pode produzir até 

8.535 megawatts e foi inaugurada no 

mesmo ano que a de Itaipu, 1984 

 

Casa de força e vertedouro da usina 

hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, em 

Rondônia. Com capacidade instalada de 

3.750 megawatts, ela está em operação 

no Rio Madeira, na Bacia Amazônica, 

desde 2013 Foto: Agência O Globo 

 

No mersmo Rio Madeira, está a Usina 

Hidrelétrica de Santo Antônio, instalada 

no rio Madeira, em Porto Velho (RO). 

Ela tem capacidade para 3.568 MW 

Foto: Divulgação / Ibama 

 

Hiderlétrica Ilha Solteira, em São 

https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/veja-as-maiores-usinas-hidreletricas-em-funcionamento-no-brasil-25051722
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Paulo.Em operação desde 1973 Foto: 

Henrique Manreza / Manreza Imagens / 

Divulgação / CTG Brasil 

 

No seu voto, Cedraz já havia 

apresentado questões que foram 

modificadas pelo governo, como o preço 

de energia de longo prazo (que levou o 

total da operação subir de R$ 60 bilhões 

para 67 bilhões). Também recomentou a 

realização de um estudo sobre o 

aproveitamento máximo das usinas e 

que o Ministério de Minas e Energia 

melhore a governança dos comitês que 

vão acompanhar a revitalização do Rio 

São Francisco. 

 

No total, o governo espera movimentar 

R$ 67 bilhões com a privatização. Do 

total, R$ 25,3 bilhões serão pagos pela 

Eletrobras ao Tesouro Nacional pelas 

outorgas das usinas hidrelétricas que 

terão os seus contratos alterados. Serão 

destinados ainda R$ 32 bilhões para 

aliviar as contas de luz a partir do 

próximo ano, por meio de fundos do 

setor elétrico. 

 

Outros R$ 2,9 bilhões serão destinados 

para bancar a compra de combustíveis 

para a geração de energia na região 

Norte no país, onde algumas cidades não 

são ligadas ao sistema nacional de 

energia. 

 

O restante será destinado para 

revitalização de bacias hidrográficas do 

Rio São Francisco, de rios de Minas 

Gerais e de Goiás, e para a geração de 

energia na Amazônia. 

O modelo da privatização prevê 

transformar a companhia em uma 

corporação, sem controlador definido, 

após uma oferta de ações que não será 

acompanhada pela União. Sem 

acompanhar a capitalização, o governo 

tem sua participação diluída para menos 

de 50% e perde o controle das empresas. 

Por conta desse modelo, não há 

necessidade de publicação de edital, por 

exemplo, o que pode fazer o processo ser 

mais rápido após a aprovação do 

tribunal.  

 

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

acroeconomia/sob-pressao-do-

governo-tcu-antecipa-julgamento-da-

privatizacao-da-eletrobras-25387954 

 

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/governo-muda-valores-agora-quer-levantar-25-bi-com-privatizacao-da-eletrobras-1-25328655
https://oglobo.globo.com/economia/governo-muda-valores-agora-quer-levantar-25-bi-com-privatizacao-da-eletrobras-1-25328655
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/sob-pressao-do-governo-tcu-antecipa-julgamento-da-privatizacao-da-eletrobras-25387954
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/sob-pressao-do-governo-tcu-antecipa-julgamento-da-privatizacao-da-eletrobras-25387954
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/sob-pressao-do-governo-tcu-antecipa-julgamento-da-privatizacao-da-eletrobras-25387954
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/sob-pressao-do-governo-tcu-antecipa-julgamento-da-privatizacao-da-eletrobras-25387954
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Brasil 

Câmara aprova projeto que 
afrouxa regras para liberação 
de agrotóxicos 
 

Texto foi criticado por oposição e 

ambientalistas, que chamaram o texto 

de ‘PL do veneno’ 

 
Bruno Góes 

09/02/2022 - 21:12 / Atualizado em 09/02/2022 - 

21:13 

Plenário da Câmara dos Deputados 

durante sessão Foto: Paulo 

Sergio/Câmara dos Deputados/16-12-

2021 

 
BRASÍLIA — A Câmara dos Deputados 

aprovou nesta quarta-feira uma 

proposta que afrouxa a legislação e dá 

mais celeridade ao licenciamento de 

agrotóxicos. Apelidada de “PL do 

veneno” por integrantes da bancada 

ambientalista e parlamentares da 

oposição, a iniciativa foi apoiada pela 

maioria dos parlamentares, com 301 

votos favoráveis e 150 contrários. 

 

Agora, o texto segue para o Senado.  

Grupos ambientalistas dizem que o 

projeto irá flexibilizar a regulação dos 

agrotóxicos e poderá trazer riscos para a 

saúde humana. Já os ruralistas, que são 

favoráveis, dizem que a mudança trata 

da diminuição da burocracia no 

processo de certificação e que não há 

riscos. 

 

Na prática, o texto garante autonomia ao 

Ministério da Agricultura para registrar 

novos agrotóxicos, tirando da Anvisa 

(Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) e do Ibama (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) o poder 

de veto que atualmente esses órgãos 

têm. 

 

— Não dá para nós colocarmos na mesa 

do brasileiro cada vez mais veneno. O 

atual governo registrou 1.500 moléculas 

nesses três anos, 1.500 moléculas de 

agrotóxicos, muitos deles banidos em 

diversos países. Nós temos que trabalhar 

em uma outra perspectiva de incentivar 

a produção orgânica, a produção mais 

limpa, a produção sustentável e saudável 

— discursou o líder da bancada 

ambientalista, Rodrigo Agostinho (PSB-

SP). 

 

A proposta foi aprovada em comissão 

especial em 2018, e desde então estava 

parada. 

 

Mais cedo, o presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), pautou um 

requerimento de urgência do projeto. A 
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aprovação permitiu que o mérito fosse 

votado logo em seguida. 

 

Entre outros pontos, a proposição altera 

a nomenclatura de “agrotóxicos” para 

“pesticidas”. Durante a sessão, 

deputados favoráveis ao texto 

argumentaram que a legislação sobre o 

assunto, datada de 1976, estava 

defasada. 

 

— Eu sou médico veterinário, pequeno 

produtor e eu conheço o que nós 

estamos falando. Hoje demora-se até 10 

anos para analisar a possível aprovação 

de uma molécula. O projeto que nós 

estamos querendo discutir diz que não 

se pode aprovar nenhum novo produto 

que seja mais tóxico do que o que está no 

mercado. O mercado está ficando 

cartelizado, na mão de uns poucos, o 

preço do defensivo agrícola indo lá nas 

alturas, sacrificando o produtor, 

inclusive aquele da agricultura familiar 

— disse Domingos Sávio (PSDB-MG). 

 

A proposta abre, porém, uma brecha 

para que o Ministério da Agricultura 

conceda um “registro temporário”. A 

licença será dada até que o pedido seja 

analisado de forma conclusiva. Este 

trecho também causou resistência por 

parte de partidos contrários à iniciativa. 

 

— O projeto de lei cria o registro 

temporário, ou seja, substâncias que não 

tenham tido tempo para a verificação se 

são danosas ou não e o grau de risco que 

elas trazem para a saúde humana vão ser 

registradas, vão começar a ser 

comercializadas mesmo sem um estudo 

prévio que proteja a vida dos brasileiros 

— afirmou o líder da oposição, 

Alessandro Molon (PSB-RJ). 

 

Relator do projeto, o deputado Luiz 

Nishimori (PL-PR) contestou as críticas 

feitas por entidades e oposicionistas. 

— É um projeto muito importante no 

avanço da nossa agricultura e, ao mesmo 

tempo, atende as necessidades do 

consumidor final trazendo alimento 

mais seguro para a sociedade brasileira 

— disse. 

 

Em plenário, Nishimori ainda 

incorporou ao texto uma emenda do 

deputado Neri Geller (PP-AL), 

integrante da Frente Parlamentar da 

Agropecuária (FPA). O acréscimo isenta 

de registro o defensivo fitossanitário 

(biológico) que for produzido para o uso 

próprio. 

 

https://oglobo.globo.com/brasil/camar

a-aprova-projeto-que-afrouxa-regras-

para-liberacao-de-agrotoxicos-

25387854 

 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/brasil/camara-aprova-projeto-que-afrouxa-regras-para-liberacao-de-agrotoxicos-25387854
https://oglobo.globo.com/brasil/camara-aprova-projeto-que-afrouxa-regras-para-liberacao-de-agrotoxicos-25387854
https://oglobo.globo.com/brasil/camara-aprova-projeto-que-afrouxa-regras-para-liberacao-de-agrotoxicos-25387854
https://oglobo.globo.com/brasil/camara-aprova-projeto-que-afrouxa-regras-para-liberacao-de-agrotoxicos-25387854
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Economia 

Ibama age em apenas 1% dos 
alertas de desmatamento, diz 
estudo 
 
Áreas onde o órgão atuou 
correspondem a apenas 6,1% do 
total desmatado na Amazônia. 
Levantamento foi feito em 
parceria com pesquisadores do 
MapBiomas e o Observatório do 
Clima 
 

Emílio Sant'Anna, O Estado de 

S.Paulo 

10 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 
Apenas 1,3% dos 115.688 alertas de 

desmatamento 

na Amazônia publicados pela 

plataforma MapBiomas, entre 2019 e 

2020, foi alvo de algum tipo de ação que 

resultou em embargos ou autos de 

infração do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama). Isso 

representa 6,1% do total da área 

desflorestada detectada. 

 

“É uma mensagem muito ruim (que o 

governo passa), com ações de combate 

ao desmatamento em nível baixo”, diz 

Ana Paula Valdiones, coordenadora do 

programa de transparência ambiental 

do Instituto Centro de Vida (ICV), 

ONG voltada para questões ambientais, 

e uma das autoras do estudo. O 

levantamento foi realizado em parceria 

com pesquisadores do MapBiomas, 

projeto que reúne universidades, 

organizações ambientais e empresas de 

tecnologia, e o Observatório do 

Clima. 

 

Apesar de não ser um órgão 

governamental, o MapBiomas tem entre 

suas fontes de dados sistemas oficiais, 

como o Deter, do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ou 

seja, as informações que a plataforma 

coleta e usa para gerar alertas são de 

conhecimento do próprio governo 

federal e deveriam gerar ações dos 

órgãos de controle, Ibama entre eles. 

Sobrevoo mostra imagem de região 

entre Sinop e Brasnorte, no Estado do 

Mato Grosso. O Brasil vem sendo 

pressionado internacionalmente para 

reduzir os indicadores de desmatamento 

da floresta amazônica Foto: Tiago 

Queiroz/Estadão/ 13-10-2015 

 

Para tanto, o trabalho de campo poderia 

até mesmo ser parcialmente dispensado. 

Ex-presidente do Ibama, Suely Araújo 

diz que o órgão tem como fazer o 

cruzamento de dados e fiscalizar à 

distância em determinados locais. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/amazonas-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibama-instituto-brasileiro-do-meio-ambiente-e-dos-recursos-naturais-renovaveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibama-instituto-brasileiro-do-meio-ambiente-e-dos-recursos-naturais-renovaveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibama-instituto-brasileiro-do-meio-ambiente-e-dos-recursos-naturais-renovaveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inpe-instituto-nacional-de-pesquisas-espaciais
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inpe-instituto-nacional-de-pesquisas-espaciais
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Lançada oficialmente em 2017, a 

operação Controle Remoto cruza 

imagens de satélite com dados do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) para 

detectar os desmatamentos recentes e 

enviar por correio as multas. O embargo 

de áreas também é automático,  e o 

proprietário fica impedido de conseguir 

crédito rural nos bancos. 

 

Em meados daquele ano, a operação 

havia resultado em 601 autos de 

infração, que resultaram no embargo de 

197,7 mil hectares e em R$ 853 milhões 

em multas aplicadas. Segundo a ex-

presidente do órgão, o grande volume de 

alertas sempre dificultou que o número 

de fiscalizações fosse alto, mas durante a 

gestão Bolsonaro esse déficit se 

acentuou. “Quando você vê esses dados 

atuais isso mostra a necessidade de se 

reforçar as ações de comando e 

controle”, diz. 

 

O total de autuações ambientais 

verificado em 2021 foi o menor 

registrado em duas décadas, enquanto o 

desmate voltou a bater recordes 

sucessivos. Em 2019, sob o comando do 

então ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Salles, o Ibama 

registrou 12.375 multas. Em 2020, esse 

número ficou em 11.064. No ano 

passado, até setembro, foram 9.182 

multas, a metade do que se verificou em 

2012. Nos anos 2000, o órgão ambiental 

emitia entre 20 mil e 25 mil autos de 

infração por ano, em média. 

Desmatamento, focos de incêndio e o 

garimpo ilegal têm batido recordes 

sucessivos. Em 2021, por exemplo, o 

Brasil registrou o maior índice de 

desmatamento dos últimos 15 anos na 

chamada Amazônia Legal, que 

engloba o território de nove Estados. 

 

Neste ano, os dados continuam 

desanimadores. O desmatamento na 

Amazônia brasileira atingiu um novo 

recorde para janeiro já nas três 

primeiras semanas de 2022, segundo 

dados preliminares do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 

Cerca de 360 km² de floresta foram 

destruídos entre 1º e 21 de janeiro, a 

maior área desmatada em qualquer 

janeiro completo desde 2015, quando o 

Inpe lançou o programa de 

monitoramento periódico Deter.  

 

A pesquisa aponta que nem mesmo os 11 

municípios definidos pelo Conselho 

Nacional da Amazônia como 

prioritários para o recebimento de 

operações militares receberam atenção 

satisfatória. Apenas 3% dos 22.583 

alertas detectados nesses locais 

receberam notificações de infração e/ou 

embargos do Ibama, o que representa 

12% da área desmatada. 

 

O conselho é presidido pelo Vice-

Presidente da 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ricardo-salles
https://tudo-sobre.estadao.com.br/conselho-da-amazonia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/conselho-da-amazonia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/antonio-hamilton-mourao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/antonio-hamilton-mourao
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República, Hamilton Mourão, e foi 

criado em resposta às críticas ao descaso 

do governo no combate à destruição da 

Amazônia. Entre as ações promovidas e 

incentivadas pelo órgão está o emprego 

de militares na região para coibir o 

desmatamento por meio das Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem (GLOs).  

 

A medida foi amplamente rejeitada por 

especialistas e ambientalistas ante a 

previsível baixa eficácia do emprego das 

tropas em detrimento dos técnicos do 

Ibama, treinados e acostumados com as 

características desse tipo de crime. 

 

Os dados comprovam a percepção dos 

especialistas. Desde que as Forças 

Armadas passaram a fazer o combate 

direto à derrubada da floresta, em 2019, 

a área desmatada se manteve acima dos 

10 mil km² – o que não acontecia desde 

2008. Nesse período o orçamento do 

MMA vem caindo. As verbas da pasta 

para ações tradicionalmente associadas 

à preservação passaram de R$ 1,07 

bilhão em 2014 para R$ 647 milhões em 

2020, em valores corrigidos. 

 

A constatação é de um relatório 

realizado pelo gabinete compartilhado – 

formado pelo senador Alessandro Vieira 

(Cidadania-SE) e pelos 

deputados Tabata Amaral (PSB-

SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES). O 

levantamento aponta que enquanto o 

orçamento do ministério para ações de 

combate ao desmatamento caiu 

gradativamente, os gastos com as GLOs 

na Amazônia cresceram 178%. 

 

A pesquisa cruzou dados do 

MapBiomas, com ações do Ibama e 

do Ministério Público Federal. A 

comparação com as informações da 

Procuradoria aponta que dos 115.688 

alertas de desmatamento na Amazônia 

entre 2019 e 2020, 1.510 coincidem com 

ações do MPF, o que representa 1,15% do 

total. 

 

Procurados pela reportagem, Ministério 

do Meio Ambiente, Ibama, Vice-

Presidência da República e Ministério da 

Defesa não se manifestaram. 

 

https://sustentabilidade.estadao.com.b

r/noticias/geral,ibama-age-em-apenas-

1-dos-alertas-de-desmatamento-diz-

estudo,70003974671 

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/antonio-hamilton-mourao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/antonio-hamilton-mourao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/forcas-armadas-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/forcas-armadas-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mpf-ministerio-publico-federal
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ibama-age-em-apenas-1-dos-alertas-de-desmatamento-diz-estudo,70003974671
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ibama-age-em-apenas-1-dos-alertas-de-desmatamento-diz-estudo,70003974671
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ibama-age-em-apenas-1-dos-alertas-de-desmatamento-diz-estudo,70003974671
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ibama-age-em-apenas-1-dos-alertas-de-desmatamento-diz-estudo,70003974671
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Agronegócios 

Agro cobra de governo e 
Congresso mais R$ 3 bilhões 
para o crédito rural 
 
De R$ 7,8 bilhões do Orçamento 
para o Plano Safra, 99% já foram 
utilizados em consequência do 
salto na taxa de juros; concessão 
de empréstimo subsidiado foi 
suspensa 
 

Thaís Barcellos e Bárbara 

Nascimento, O Estado de S.Paulo 

10 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA E SÃO PAULO - 

A Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA) pediu ao 

governo e ao Congresso ao menos R$ 3 

bilhões para contratação de crédito rural 

subsidiado para colocar de pé a safra 

deste ano. A solicitação foi encaminhada 

por meio de ofício aos ministros Paulo 

Guedes (Economia), Tereza 

Cristina (Agricultura) e Ciro 

Nogueira (Casa Civil), além dos 

presidentes da Frente Parlamentar 

da Agropecuária (FPA), 

deputado Sergio Souza (MDB/PR), e 

das Comissões de Agricultura da 

Câmara, Aline Sleutjes (PSL/PR), e 

do Senado, Acyr Gurgacz 

(PDT/RO). 

 

Foram aprovados R$ 7,8 bilhões 

pelo Congresso no Orçamento de 

2022 para equalização de taxas de juros 

no Plano Safra, entre julho de 2021 e 

junho de 2022, mas a CNA e 

a Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban) afirmam que 99% dos 

recursos já foram comprometidos. 

 

Isso ocorreu porque a alta forte e rápida 

da Selic, a taxa básica de juros, 

hoje em 10,75%, que não foi atualizada 

na peça orçamentária, provocou uma 

necessidade maior de recursos do que a 

esperada para compensar as taxas mais 

baixas praticadas no contexto do Plano 

Safra, de 4,5% no caso do Programa 

Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) e 6% 

do Pronampe. Na época do anúncio do 

Plano Safra, em junho, a Selic estava 

em 4,25%. 

 

Para o presidente da CNA, João Martins, 

é preciso dimensionar o impacto 

climático no crédito rural. Foto: Adriano 

Machado/Reuters - 3/4/2019 

 

Com a falta de recursos, a Secretaria 

de Tesouro e Orçamento do 

Ministério da Economia determinou 

na última sexta-feira, 4, que as 

instituições financeiras suspendessem 
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novas contratações de crédito rural 

subsidiadas durante o mês de fevereiro.   

Nos cálculos da equipe econômica, será 

necessário remanejar R$ 2,9 bilhões do 

Orçamento para tapar o buraco e 

impedir que a safra seja prejudicada. 

Além disso, outros R$ 200 milhões 

seriam necessários para ajudar os 

produtores a enfrentarem a seca no Sul 

do país. 

 

Segundo técnicos da equipe econômica, 

apenas os recursos destinados 

ao Sul podem ser solicitados por meio 

de crédito suplementar ao Congresso. 

Assim, o restante teria que ser 

remanejado dos ministérios da 

Agricultura e da Economia. O governo 

ainda decide de onde virão os valores. 

 

Origem do problema 

 
O problema no Plano Safra tem origem 

na tramitação do Orçamento. Aprovada 

após muitos atrasos, a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) acabou 

sancionada com os parâmetros 

defasados, não comportando as 

mudanças feitas pela PEC dos 

Precatórios e que ampliou o espaço para 

gastos. “Tem um buraco no Orçamento 

e, para não ter despesa sem Orçamento, 

tivemos que mandar parar”, afirmou um 

técnico, sob condição de anonimato. 

 

“Consideramos que a escalada da Selic 

não foi dimensionada quando da 

formulação do Orçamento 2022, o que 

compromete novas operações de crédito 

em 2022, assim como as tão necessárias 

renegociações de prazos de reembolso 

do crédito nas regiões cuja produção 

agropecuária foi significativamente 

impactada pela seca ou por chuvas 

excessivas”, afirmou o presidente da 

CNA, João Martins, no ofício. 

 

A CNA se preocupa com o fim do período 

da safra 2021/2022, que vai até junho, e 

também com a próxima, 2022-2023. Na 

safra atual, a maior preocupação é com a 

segunda safra de milho, chamada de 

safrinha, afirmou o presidente da Frente 

Parlamentar da Agropecuária, deputado 

Sérgio Souza (MDB-PR). 

 

Segundo a assessora de política 

agrícola da CNA, Fernanda 

Schwantes, o grosso das contratações 

de crédito são feitas no segundo 

semestre do ano, quando ocorre o 

plantio dos principais grãos, como a soja 

e a primeira safra de milho. Além da seca 

no sul, ela cita os problemas para os 

produtores pelo excesso de chuva 

na Bahia e no Sudeste, o que demanda 

linhas emergenciais. 

 

“Estamos trabalhando na mobilização 

de parlamentares e do governo federal, 

com a ministra da Agricultura e com o 

ministro Paulo Guedes, para que seja 

providenciado e aprovado o quanto 

antes um projeto de lei que possibilite 

suplementação de recursos para 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/regi%C3%A3o%20Sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bahia%20estado
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equalização da taxa de juros, 

viabilizando as linhas emergenciais para 

as intempéries climáticas, e também o 

novo Plano Safra, para que consiga fazer 

safra 2022-2023 adequada para o 

tamanho da nossa agricultura e a 

necessidade de financiamento que o 

setor tem.” 

 

O presidente da FPA ainda mencionou 

que a bancada pede ao governo a 

ampliação dos recursos totais previstos 

para o Plano Safra, uma vez que os R$ 

251,2 bilhões são considerados 

insuficientes, com o aumento de custos 

de produção. "Trabalhamos para 

aumentar o recurso, pois um trator que 

custava R$ 400 mil hoje custa R$ 800 

mil. O custo de produção triplicou", 

afirmou. 

 

A CNA também vê impacto na inflação. 

“O aumento do custo do crédito, 

justamente em uma safra que estamos 

tendo preços recordes dos insumos, bem 

como a falta de alguns deles, além de 

problemas climáticos extremos que 

certamente irão impactar a oferta de 

alimentos, deve ocasionar aceleração 

inflacionária e comprometer o próprio 

crescimento econômico do 

País.” /COLABOROU IANDER 

PORCELLA, DE BRASÍLIA 

 

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

ias/agronegocios,agro-cobra-de-

governo-e-congresso-mais-r-3-bilhoes-

para-o-credito-rural,70003974696 
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Mercado 

Governo busca alternativa 
para PECs e considera incluir 
cortes no diesel em projeto de 
lei 
 
Solução é defendida por Guedes e 
Lira; técnicos analisam 
viabilidade jurídica e como 
construir acordo político 

 

9.fev.2022 às 23h15 
 
Idiana TomazelliJulia 
ChaibRenato Machado 
BRASÍLIA 
 

A gestão Jair Bolsonaro (PL) considera 
agora a possibilidade de incluir a 
autorização para reduzir tributos sobre o 
diesel em um projeto de lei 
complementar já em tramitação no 
Senado, segundo integrantes do governo 
ouvidos pela Folha. 

A solução seria uma saída diante dos 
entraves ao avanço das PECs (propostas 
de emenda à Constituição) protocoladas 
na Câmara e no Senado que propõem a 
redução de tributos sobre combustíveis, 
entre outras medidas. Os diferentes 
textos geraram disputa no governo e no 
Congresso. 

A decisão final ainda depende da análise 
de estudos que foram encomendados, no 
governo e no Congresso, para verificar a 
viabilidade jurídica desse caminho. 

A principal preocupação é blindar 
Bolsonaro no ano em que ele buscará a 
reeleição. A lei eleitoral proíbe a 
concessão de novos benefícios no ano de 
realização do pleito. 

 

Entenda as PECs dos 
Combustíveis 
 

 

Para tentar driblar a alta dos 
combustíveis, o governo Jair Bolsonaro 
(PL) começou a preparar uma PEC 
(proposta de emenda à Constituição) 
pa Lucio Tavora/XinhuaMAIS  
 
Há também no campo político a 
ponderação sobre como construir o 
acordo em torno desse projeto de lei 
entre Câmara e Senado. O governo 
cogita a inclusão da desoneração do 
diesel, mas existe preocupação de que 
senadores queiram ampliar o alcance da 
benesse. 

A concentração de esforços no projeto já 
vem sendo defendida pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e pelo 
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL). 

"A gente deveria focar no texto do PLP 
11, que a Câmara votou e está no Senado, 
para que a gente module o congelamento 
dos preços do ICMS em um valor que 
seja justo para a população", disse Lira 
à Folha nesta terça-feira (8). 

Também nesta terça, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
sinalizou que a aprovação de uma PEC 
poderia não ser necessária, a depender 
de ajustes no texto do projeto de lei. 

Pacheco afirmou que uma reunião entre 
o relator do projeto, senador Jean Paul 
Prates (PT-RN), e integrantes da equipe 
econômica foi realizada para discutir 
detalhes. Interlocutores do Ministério 
da Economia confirmam as conversas, 
sob condição de anonimato. 
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A possibilidade de mudança na 
estratégia para entregar a redução nos 
tributos sobre combustíveis desejada 
por Bolsonaro vem após o próprio 
governo se dividir entre duas propostas 
distintas no Congresso. 

A PEC da Câmara, apresentada pelo 
deputado Christino Áureo (PP-RJ), mas 
que foi redigida na Casa Civil, ainda não 
reuniu as 171 assinaturas necessárias 
para avançar. 

Já a proposta do Senado, protocolada 
pelo senador Carlos Fávaro (PSD-MT) e 
apelidada de "PEC kamikaze" pela 
equipe econômica, soma até agora 32 
assinaturas (eram necessárias 27). Ela 
recebeu o endosso do senador Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente e 
de lideranças do governo, além de ter o 
apoio de ministros da ala política. 

Além de desonerar tributos, a proposta 
dos senadores amplia gastos com o 
auxílio-gás, subsídios a tarifas de ônibus 
e cria um auxílio-diesel para 
caminhoneiros. O time de Guedes 
calcula um impacto superior a R$ 100 
bilhões. 

O próprio Banco Central deu um recado 
duro alertando que a aprovação de 
medidas de curto prazo para reduzir 
preços de combustíveis poderia ter, na 
verdade, um efeito inverso, 
impulsionando câmbio e inflação. 

Diante das resistências e sem consenso 
em torno dos textos das duas PECs, 
integrantes do governo avaliam que o 
melhor caminho pode ser concentrar os 
esforços no projeto que trata da 
mudança na cobrança do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) sobre 
combustíveis. 

O projeto prevê uma cobrança fixa de 
ICMS por litro de combustível, cujo teto 
seria o valor obtido a partir da alíquota 
atual sobre a média de preços dos dois 
anos anteriores. 

A ideia agora é incluir no texto a 
possibilidade de a União desonerar 

tributos sobre o diesel sem a necessidade 
de compensação exigida pela LRF (Lei 
de Responsabilidade Fiscal). Isso seria 
possível porque a LRF também é uma lei 
complementar. 

A desoneração do diesel tem um custo 
significativamente menor, ao redor de 
R$ 17 bilhões. 

O texto do Senado precisará passar por 
modificações para ajustar os anos que 
servirão de base de cálculo do ICMS, o 
que torna necessária nova votação na 
Câmara. Por isso, os negociadores dessa 
solução querem aproveitar para incluir o 
diesel e ganhar tempo na tramitação. 

Uma PEC tem rito mais demorado. Na 
Câmara, ela precisa passar por duas 
comissões antes de ser analisada em 
plenário, em dois turnos de votação. No 
Senado, a proposta passa por uma 
comissão antes de ser submetida 
novamente a dois turnos de apreciação. 

No Congresso, a tramitação mais célere 
do projeto é apontada como vantagem 
também para evitar desgaste político dos 
parlamentares em suas bases. 

Como a única PEC que reuniu 
assinaturas até agora é a do Senado, 
mais ampla, o temor dos deputados é 
que eles precisem enxugar o alcance dos 
textos para evitar o colapso das contas. 
Esse é um desgaste que eles preferem 
evitar às vésperas da eleição, assim como 
o presidente Jair Bolsonaro. 

Para viabilizar o caminho via projeto de 
lei sem ferir as restrições da lei eleitoral, 
interlocutores do governo lembram que 
Bolsonaro não precisa colocar sua digital 
na sanção do texto, depois que ele for 
aprovado pelas duas Casas. 

O presidente tem até 15 dias após o 
recebimento do autógrafo para 
sancionar uma lei, na íntegra ou com 
vetos. Após esse prazo, o projeto é 
promulgado pelo próprio Congresso. 

Essa é uma regra criada para evitar que 
o Executivo barre indefinidamente leis 
aprovadas pelo Legislativo, que poderá 
acabar auxiliando o presidente em sua 
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estratégia de assegurar a redução de 
tributos sobre combustíveis sem ferir a 
lei eleitoral. 

 
ENTENDA AS PROPOSTAS PARA 

REDUZIR PREÇOS DE 

COMBUSTÍVEIS 
 

Na Câmara 

PEC ainda sem número (não reuniu 
assinaturas suficientes) 

• Autor: Deputado Christino 
Áureo (PP-RJ), que apresentou 
texto formulado pela Casa Civil 

• O que prevê: União, estados e 
municípios poderão, em 2022 e 
2023, reduzir ou zerar tributos 
sobre combustíveis e gás sem 
compensação; também poderão 
ser reduzidos tributos de caráter 
extrafiscal (como IPI, IOF e 
Cide) em 2022 e 2023, não 
somente sobre combustíveis e 
gás 

• Impacto: R$ 54 bi, segundo 
cálculos do governo 

 
No Senado 

PEC 1/2022 

• Autor: Senador Carlos Fávaro 
(PSD-MT), com apoio do 
presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG) 

• O que prevê: permite, em 2022 e 
2023, reduzir tributos de União, 
estados e municípios sobre os 
preços de diesel, biodiesel, gás e 
energia elétrica, sem 
compensação pela perda de 
receitas; permite a redução de 
outros tributos de caráter 
extrafiscal (como IPI, IOF e 
Cide); autoriza a União a criar, 
em 2022 e 2023, um auxílio-
diesel de até R$ 1,2 mil por mês 
a caminhoneiros autônomos; 
também permite a ampliação do 
Auxílio Gás, em número de 

famílias e em valor subsidiado 
(50% para 100% do valor do 
botijão); autoriza repasse de até 
R$ 5 bilhões a prefeituras para 
subsidiar a gratuidade de idosos 
e evitar aumento significativo de 
tarifas 

• Impacto: Mais de R$ 100 bi, 
segundo cálculos do governo 

PLP 11/2020 

• Relator: senador Jean Paul 
Prates (PT) 

• O que prevê: cobrança fixa de 
ICMS por litro de combustível 
(hoje, a cobrança é um 
porcentual sobre o preço); 
haveria um teto para a cobrança, 
equivalente à alíquota atual 
sobre a média de preços dos dois 
anos anteriores; governo cogita 
incluir nesse projeto a 
desoneração do diesel 

PL 1472/2021 

• Relator: senador Jean Paul 
Prates 

• O que prevê: criação de uma 
espécie de fundo para ser usado 
na estabilização dos preços de 
combustíveis; recursos viriam de 
um imposto sobre a exportação 
de petróleo e derivados 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/governo-busca-alternativa-
para-pecs-e-considera-incluir-cortes-
no-diesel-em-projeto-de-lei.shtml 
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Meio Ambiente 

Contribuição pelo teto do INSS 
varia de R$ 828,38 a R$ 
1.417,44 
 
Recolhimentos são calculados 
sobre o valor máximo de R$ 
7.087,22 

 
10.fev.2022 às 4h00 
Fernanda Brigatti 
SÃO PAULO 
 

A correção do salário mínimo e das 
aposentadorias pagas pelo INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) 
altera também os valores das 
contribuições recolhidas pelos 
trabalhadores e empresas ao Regime 
Geral de Previdência Social. 

Quem tem salário alto, igual ou maior do 
que o teto de R$ 7.087,22, terá, a partir 
deste mês, descontos entre R$ 828,38 e 
R$ 1.417,44. O valor máximo pago pelo 
INSS em aposentadorias e pensões é 
também referência para as contribuições 
recolhidas à Previdência. 

A tabela de contribuições ao INSS foi 
reajustada pela inflação - Eduardo 
Knapp/Eduardo Knapp 
 
No caso dos empregados com carteira 
assinada, o cálculo e o recolhimento são 
feitos pelos empregadores. O desconto 

máximo de R$ 828,38 considera a tabela 
de alíquotas progressivas de 
contribuição, que vão de 7,5% a 14%. 

Nesse modelo de descontos, cada 
percentual é aplicado às respectivas 
faixas salariais. O cálculo do pagamento 
do INSS será feito pelo empregador, a 
quem também caberá o desconto do IR, 
se houver. 

Assim, na fatia da remuneração até R$ 
1.212, a alíquota é de 7,5% e corresponde 
a um desconto de R$ 90,90. Essa faixa 
de recolhimento será aplicada a todos os 
trabalhadores, pois corresponde à 
contribuição previdenciária do salário 
mínimo. 

A partir desse valor e até R$ 2.427,35, o 
desconto é de 9%. Depois, para a fatia 
entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03, o 
abatimento é de 12%. Na faixa final, 
limitada pelo teto, o desconto é de 14%. 

Quem quiser fazer as contas deverá 
considerar as diversas faixas salariais. A 
Previdência Social considera o teto como 
o valor máximo para cálculo da 
contribuição –ele é chamado de salário 
de contribuição. Mesmo que o 
trabalhador ganhe, por exemplo, R$ 10 
mil, o desconto ao INSS será calculado 
sobre R$ 7.087,22. 

A alíquota efetiva dos salários iguais ou 
maiores do que o teto é de 11,69%. 

 
Para os autônomos, que 
são responsáveis pelos próprios 
recolhimentos, o cálculo é mais simples, 
mas os valores máximos também são 
maiores. 

A legislação previdenciária prevê que 
esses profissionais recolham 20% do que 
recebem mensalmente, desde que esse 
valor fique em um intervalo que 
considere o piso e o teto dos salários de 
contribuição, que são, respectivamente, 
o salário mínimo e o teto. 

A contribuição recolhida por esses 
profissionais é calculada sobre o valor 
cheio, e não por faixas, como é o caso dos 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fernanda-brigatti.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/veja-como-ficam-os-salarios-com-os-novos-descontos-do-inss-e-do-ir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/veja-como-ficam-os-salarios-com-os-novos-descontos-do-inss-e-do-ir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/veja-como-ficam-os-salarios-com-os-novos-descontos-do-inss-e-do-ir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/imposto-de-renda-defasado-tira-r-149-bilhoes-da-populacao-em-2022.shtmlhttps:/www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/veja-como-ficam-os-salarios-com-os-novos-descontos-do-inss-e-do-ir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/imposto-de-renda-defasado-tira-r-149-bilhoes-da-populacao-em-2022.shtmlhttps:/www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/veja-como-ficam-os-salarios-com-os-novos-descontos-do-inss-e-do-ir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/imposto-de-renda-defasado-tira-r-149-bilhoes-da-populacao-em-2022.shtmlhttps:/www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/veja-como-ficam-os-salarios-com-os-novos-descontos-do-inss-e-do-ir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-valores-e-prazos-da-contribuicao-ao-inss-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-valores-e-prazos-da-contribuicao-ao-inss-em-2022.shtml
http://www.folha.com.br/
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trabalhadores com carteira assinada. Os 
pagamentos ficam, portanto, entre R$ 
242,40 (20% do salário mínimo) e R$ 
1.417,44 (20% do teto). 

A consultora Mariza Machado, da 
consultoria IOB, lembra que esse tipo de 
recolhimento, feito sob o código 1007, de 
contribuinte individual, cabe apenas aos 
trabalhadores autônomos que não 
prestam serviços a empresas e que 
exercem atividade econômica por conta 
própria. 

O prazo para o pagamento da 
contribuição de autônomos e 
facultativos (aqueles que não têm 
atividade remunerada) vence no dia 15 
de cada mês. Ou seja, a contribuição 
referente a janeiro deverá ser paga até o 
dia 15 de fevereiro. 

Entenda o reajuste das 
aposentadorias do INSS 
 

 

Aposentados e pensionistas que ganham 
mais do que o salário mínimo receberão 
reajuste de 10,16% em 2022, que 
corresponde à inflação medida 
e Antonio Molina/FolhapressMAIS  
 

Os autônomos enquadrados como 
trabalhadores avulsos não precisam 
fazer os recolhimentos. Quem paga são 
as empresas contratantes e o cálculo 
também é feito por fatia do salário, igual 
ao dos trabalhadores com carteira 
assinada. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/contribuicao-pelo-teto-do-
inss-varia-de-r-82838-a-r-141744.shtml 
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Laudo médico pode ser 
dispensado na propositura da 
interdição 
 
10 de fevereiro de 2022, 7h48 

A 3ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) estabeleceu que o laudo 
médico exigido pelo artigo 750 do 
Código de Processo Civil (CPC) para a 
propositura da ação de interdição pode 
ser dispensado se o interditando não 
concordar em se submeter ao exame. 

A ministra Nancy Andrighi, do STJ 
Gustavo Lima/STJ 

Para o colegiado, como o documento 
tem a finalidade principal de fornecer 
elementos indiciários para a verificação 
da plausibilidade do pedido, é possível 
adotar menos rigor em sua exigência — o 
que não afasta a necessidade da 
produção de outras provas ao longo da 
ação, inclusive a produção de prova 
pericial. 

Com base nesse entendimento, a turma 
anulou sentença que, em razão da 
ausência de laudo médico, extinguiu 
uma ação de interdição por falta de 
interesse processual. Segundo o juízo, o 
documento seria indispensável ao início 
do processo. A sentença foi mantida pelo 
Tribunal de Justiça de Rondônia. 

Relatora na 3ª Turma, a ministra Nancy 
Andrighi explicou que, embora o artigo 
750 do CPC coloque o laudo médico na 
condição de documento necessário para 
a propositura da ação de interdição, o 
próprio dispositivo prevê, 
expressamente, a possibilidade de o 
documento ser dispensado na hipótese 
em que for impossível juntá-lo à petição 
inicial. 

Segundo a relatora, a juntada do laudo à 
petição inicial não tem a finalidade de 
substituir a produção da prova pericial 
em juízo — medida obrigatória no 
processo, nos termos do artigo 753 do 
CPC. 

"O laudo médico exigido pelo artigo 750 
do CPC não deve ser conclusivo, mas, ao 
revés, apenas tem o condão de fornecer 
elementos indiciários, de modo a tornar 
juridicamente plausível a tese de que 
estariam presentes os requisitos 
necessários para a interdição e, assim, 
viabilizar o prosseguimento da 
respectiva ação", afirmou a magistrada. 

Juízo deveria ter designado 
audiência 
Nancy apontou que, caso o laudo médico 
fosse indispensável à decisão de mérito, 
deveria haver mais rigor por parte do 
juízo; porém, como o documento é 
exigido apenas para a propositura da 
ação e para o exame inicial de 
plausibilidade da petição inicial, ela 
entendeu que sua cobrança deve ser 
mais flexível, para não inviabilizar o 
acesso ao Judiciário. 

No caso dos autos, a ministra ainda 
ressaltou que, em razão da ausência do 
exame, a autora pleiteou, na petição 
inicial, a designação de audiência de 
justificação — pedido que também foi 
negado pelo juízo. Para a relatora, é 
bastante razoável considerar que, na 
falta do laudo, o magistrado, antes de 
indeferir a inicial, deva designar a 
audiência. 

"Assim, por qualquer ângulo que se 
examine a questão controvertida, 
conclui-se ser inadequada a exigência de 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art750
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art750
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art753
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art753
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apresentação de laudo médico prévio na 
hipótese, de modo que a interpretação 
dada à questão pela sentença e pelo 
acórdão recorrido não se coaduna com o 
artigo 750 do CPC", concluiu a relatora 
ao determinar o prosseguimento da ação 
em primeiro grau. Com informações da 
assessoria do STJ. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

10/laudo-medico-dispensado-

propositura-interdicao 
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Banco deve restituir saldo 
remanescente de leilão de 
veículo financiado 
 
10 de fevereiro de 2022, 7h31 

Por José Higídio 

Devido à ausência de documentos que 
demonstrassem o uso do dinheiro da 
forma como foi informado, a 2ª Vara 
Cível de Curitiba condenou o banco Itaú 
a pagar a uma cliente os valores 
residuais do leilão de um veículo para 
quitação de um contrato de 
financiamento. 

Carro foi apreendido e leiloado após 
inadimplência da cliente 

A autora firmou contrato de 
financiamento com a instituição 
financeira para aquisição do carro. Com 
a inadimplência a partir de determinada 
parcela, o banco ajuizou ação de busca e 
apreensão, o automóvel foi apreendido e 
vendido em leilão. 

O contrato foi quitado, mas restava 
ainda um saldo a ser restituído à 
devedora. No entanto, o Itaú não 
prestou contas quanto à venda e se 
negou a restituir o saldo remanescente. 

Segundo o banco, não existiriam valores 
pendentes. 

A juíza Danielle Maria Busatto Sachet, 
no entanto, considerou que a instituição 
financeira não comprovou suas 
alegações, pois não apresentou 
comprovantes de pagamentos referentes 
a multas e impostos. Além disso, os 
supostos valores gastos seriam de 
responsabilidade do arrematante. 

Segundo a magistrada, "a parte 
requerida não se desincumbiu do seu 
ônus de demonstrar que os valores 
foram efetivamente gastos no presente 
caso", ou seja, "não se desincumbiu com 
o ônus que lhe competia de provar 
quanto aos fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos do direito da 
parte autora". 

A ação foi patrocinada pelo 
escritório Guazelli Advocacia. 

Clique aqui para ler a decisão 
0009585-23.2021.8.16.0001 
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Juiz de Vinhedo (SP) 
homologa plano de 
recuperação judicial do Hopi 
Hari 
 
9 de fevereiro de 2022, 21h28 

O plano de recuperação judicial do Hopi 
Hari foi homologado nesta quarta-feira 
(9/2) pelo juiz Fábio Marcelo Holanda, 
da Comarca de Vinhedo (SP). Com isso, 
o parque temático terá um prazo de dois 
anos para cumprir as obrigações que 
fazem parte do plano como quitar 
dívidas com seus credores. 

Passado o prazo estabelecido por lei para 
que a recuperação judicial aconteça, o 
administrador judicial deverá 
apresentar "relatório pormenorizado, a 
respeito do cumprimento do plano, ao 
final do biênio legal, para encerramento 
do processo". 

Parque de diversões no interior paulista 
está em recuperação judicial desde 2016 
Divulgação 

O plano de recuperação foi aprovado 
anteriormente pela assembleia de 
credores no último dia 2 de fevereiro, 
após 9 horas de discussões entre os 
representantes legais dos 

administradores do parque e os 
advogados dos credores. 

A homologação garante a continuidade 
da gestão do parque que vem 
conseguindo manter a atração em 
funcionamento, bem como os postos de 
trabalho.  

Conforme informações apresentadas 
pelos gestores, foi decisivo na aprovação 
do plano o bom momento vivenciado 
pelo parque que fechou o ano de 2021 — 
mesmo com os efeitos da pandemia do 
Covid-19 sobre a economia — com um 
faturamento de R$ 98 milhões (recorde 
em toda história do parque), e R$12 
milhões de lucro. Com apenas oito 
meses de atividade e 148 dias aberto, o 
parque recebeu 733 mil visitantes, uma 
média de 4,9 mil por dia. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

09/tj-sp-homologa-plano-recuperacao-

judicial-hopi-hari 
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Barroso rejeita ação sobre prazo 
para que motorista indique autor 
da infração 
 
9 de fevereiro de 2022, 20h48 

O ministro Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal, julgou 
inviável a tramitação (negou 
seguimento) da ADC 68, em que o 
governador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha, buscava confirmação da 
constitucionalidade do dispositivo do 
Código de Trânsito Brasileiro que define 
o prazo de 30 dias para que o principal 
condutor ou o proprietário do veículo 
indique o responsável pela infração. 

ReproduçãoMinistro Barroso rejeita ação 
sobre prazo para que motorista indique 
autor da infração 

O artigo 257, parágrafo 7º, do CTB 
dispõe que, se a indicação não for feita 
no prazo, será considerado responsável 
pela infração o principal condutor ou, 
em sua ausência, o proprietário do 
veículo. Inicialmente, a norma fixava o 
prazo de 15 dias, mas a Lei 14.071/2020 
o ampliou para 30 dias.  

De acordo com o relator, a ADC, para ser 
admitida, requer a existência de 
controvérsia judicial relevante sobre a 
constitucionalidade da norma em 
discussão, conforme prevê o artigo 14, 
inciso III, da Lei 9.868/1999. No 

entanto, os precedentes apresentados 
pelo governador não demonstram 
controvérsia relevante a respeito da 
validade do dispositivo do CTB. 

Segundo Barroso, os julgamentos 
citados na ação apenas refletem o 
entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça de que o dispositivo não afasta a 
possibilidade de acesso ao Judiciário 
para comprovar o autor da infração de 
trânsito. Portanto, a ADC seria apenas 
uma tentativa de revisão da 
jurisprudência do STJ, responsável pela 
interpretação da legislação ordinária. 

O relator ressaltou, ainda, que os 
precedentes listados pelo governador 
não são no sentido da 
inconstitucionalidade do dispositivo, 
mas de que o esgotamento do prazo tem 
efeitos no âmbito administrativo, ou 
seja, no Departamento de Trânsito, não 
inviabilizando o direito de o proprietário 
do veículo, em via judicial, comprovar o 
verdadeiro responsável pela 
infração. Com informações da 
assessoria do STF. 

Clique aqui para ler a decisão 
ADC 68 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

09/stf-rejeita-acao-prazo-motorista-

indicar-autor-infracao 

 

Retorne ao índice 

 

  

https://www.conjur.com.br/dl/condutor-infrator.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-fev-09/stf-rejeita-acao-prazo-motorista-indicar-autor-infracao
https://www.conjur.com.br/2022-fev-09/stf-rejeita-acao-prazo-motorista-indicar-autor-infracao
https://www.conjur.com.br/2022-fev-09/stf-rejeita-acao-prazo-motorista-indicar-autor-infracao


34 

 

 

STJ reconhece ilicitude de 
dados obtidos pelo MP sem 
autorização 
 
O colegiado analisou que o acesso 
partiu do órgão da acusação e tal 
possibilidade não foi inequivocamente 
considerada legal pelo STF quando 
julgou o tema. 
 
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 

 

O STJ determinou nesta quarta-feira, 9, 

que informações sigilosas de dois 

leiloeiros sejam retiradas de processo 

em que são acusados de estelionato. A 

decisão é da 3ª seção do STJ, que 

reconheceu a ilicitude dos dados fiscais 

e bancários obtidos pelo MP, por meio 

da Receita Federal, sem autorização 

judicial.  

 

STJ determina que informações 

sigilosas de leiloeira seja retirada do 

processo. (Imagem: Folhapress) 

 

Narram os autos que o MPF denunciou 

duas pessoas como incursa nos crimes 

de estelionato majorado, falsidade 

ideológica e uso de documento falso e, 

ao receber a inicial acusatória, deferiu 

pedido de afastamento do sigilo 

bancário. 

Ao argumento da quebra do sigilo fiscal, 

pelo MP, sem autorização judicial, a 

defesa alega constrangimento ilegal 

consistente na requisição direta dos 

dados fiscais, sem autorização judicial. 

Sustenta a defesa, em síntese, que é 

equivocada a interpretação de que a 

quebra de sigilo fiscal independente de 

autorização judicial porque o art. 8º, § 

2º da LC 75/93 afastaria e transferiria o 

sigilo ao Ministério Público. 

 

Consta nos autos que o membro do 

MPF, independentemente de decisão 

judicial, requisitou diretamente à 

Receita Federal cópia das declarações 

de imposto de renda pessoa física, 

pessoa jurídica e DIMOB de diversas 

pessoas, dentre as quais a recorrente. 

Para o relator, ministro Sebastião Reis 

Júnior, a requisição de dados fiscais 

pelo MP sem autorização judicial é 

ilegal.  

 

O ministro explicou que a questão desse 

caso não foi enfrentada pelo STF 

quando do julgamento do RE 1.055.941, 

no qual a Suprema Corte entendeu que 

o compartilhamento de dados pela UIF 

com o Ministério Público, para fins de 

instrução criminal, não exigiria 

autorização judicial. 

 

Isto porque, o ministro contatou que as 

poucas referências que o acórdão fez ao 

acesso direto aos dados, com iniciativa 

do próprio Ministério Público, sem 

intervenção judicial, são no sentido de 

sua ilegalidade. 

 

"Assim, a única conclusão a que se 

pode chegar é que a requisição de 

dados fiscais pelo Ministério Público, 

sem autorização judicial, permanece 

ilegal, até porque a tese fixada se limita 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/sebastiao-reis-junior
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/sebastiao-reis-junior
https://www.migalhas.com.br/quentes/316100/stf--receita-e-uif-podem-compartilhar-dados-com-o-mp-sem-ordem-judicial
https://www.migalhas.com.br/
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ao compartilhamento, de ofício, pela 

Receita Federal, de dados relacionados 

a supostos ilícitos tributários ou 

previdenciários, após devido 

procedimento administrativo fiscal." 

 

O ministro afirmou que a tese firmada 

no caso julgado pelo STF difere-se do 

caso em tela, na medida em que o 

acesso partiu do órgão da acusação e tal 

possibilidade não foi inequivocamente 

considerada legal pela Corte Suprema. 

 

Para o relator, "em um estado de direito 

não é possível se admitir que órgãos de 

investigação, em procedimentos 

informais e não urgentes, solicitem 

informações detalhadas sobre 

indivíduos ou empresas, informações 

essas constitucionalmente protegidas, 

salvo autorização judicial." 

 

Diante disso, votou por dar provimento 

ao recurso e reconhecer a ilicitude na 

obtenção dos dados. O colegiado seguiu 

o entendimento, ficando vencido os 

ministros Rogerio Schietti, Laurita Vaz 

e Ribeiro Dantas. 

 

A advogada Danyelle Galvão atua no 

caso. 

• Processo: RHC 83.233 e 

RHC 83.447 

Confira o voto no RHC 83.233 e 

no RHC 83.447. 
 

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

/359490/stj-reconhece-ilicitude-de-

dados-obtidos-pelo-mp-sem-

autorizacao 

 

Retorne ao índice 

  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RHC83233
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RHC83447
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/97C0AE2C09065A_RHC83233.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/2A301F14CB4DC4_RHC83447.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359490/stj-reconhece-ilicitude-de-dados-obtidos-pelo-mp-sem-autorizacao
https://www.migalhas.com.br/quentes/359490/stj-reconhece-ilicitude-de-dados-obtidos-pelo-mp-sem-autorizacao
https://www.migalhas.com.br/quentes/359490/stj-reconhece-ilicitude-de-dados-obtidos-pelo-mp-sem-autorizacao
https://www.migalhas.com.br/quentes/359490/stj-reconhece-ilicitude-de-dados-obtidos-pelo-mp-sem-autorizacao


36 

 

 

 

Mantida justa causa por envio 
de dados sigilosos a e-mail 
pessoal 
 
TRT-2 manteve sentença que 
considerou válida a dispensa do 
trabalhador. 
 
quarta-feira, 10 de novembro de 2021 

 

Um trabalhador que atuava como 

atendente de telemarketing e enviou 

para seu e-mail pessoal lista de dados 

sigilosos da empresa teve mantida 

dispensa por justa causa. Decisão e da 

1ª turma do TRT da 2ª região. 

 

Mantida justa causa a trabalhador que 

enviou dados sigilosos a e-mail 

pessoal.(Imagem: Stocksnap) 

 

Entre os dados, havia CNPJ, CPF, 

números e valores carregados em 

cartões, além de locais de lotação dos 

empregados da prestadora. O 

trabalhador alegou ter procedido dessa 

forma em razão de demora na resposta 

de sua supervisão. Segundo ele, o 

sistema trava ao final da jornada diária, 

o que faria com que ele perdesse o 

conteúdo inserido naquela planilha. 

 

Provas nos autos e depoimentos 

testemunhais, no entanto, não 

comprovaram sua alegação. A 

testemunha do próprio empregado, 

inclusive, confirmou que os 

trabalhadores tinham conhecimento de 

que os dados com que lidavam não 

poderiam ser obtidos de forma 

"pessoal", tanto que ela nem levava seu 

celular para o setor de trabalho. 

 

O relator, desembargador Daniel de 

Paula Guimarães, verificou, ainda, que 

o recorrente havia assinado termo de 

confidencialidade e adesão à política de 

segurança da informação, anexo ao seu 

contrato de trabalho. 

 

"Assim, verifica-se que o 

reclamante, conscientemente, 

contrariou norma interna da 

empresa ao enviar os dados 

sigilosos ao seu e-mail pessoal, 

não se sustentando a genérica 

alegação de desconhecimento 

quanto ao Código de Ética da 

empresa." 

 

Os magistrados confirmaram a decisão 

de 1º grau, que destacou a importância 

econômica da extração e publicação de 

dados atualmente, com menção à LGPD 

e à responsabilização civil daqueles que 

controlam ou operam tais dados. 

 

Segundo a sentença, não há prova de 

dolo por parte do trabalhador ou de que 

havia intenção de transmitir tais dados 

a terceiros. O envio dos dados para si 

mesmo, porém, foi considerado 

suficiente para a implementação da 

dispensa por justa causa. Dessa forma, 

https://www.migalhas.com.br/
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em 2º grau foi negado provimento ao 

recurso do trabalhador. 

• Processo: 1000612-

09.2020.5.02.0043 
 

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

/354640/mantida-justa-causa-por-

envio-de-dados-sigilosos-a-e-mail-

pessoal 
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Avança na Câmara PEC que 
aumenta idade para 
nomeação de ministros 
 
A aprovação definitiva da proposta 
ainda depende dos votos de, pelo 
menos, 308 deputados e 49 senadores 
em dois turnos de votação nos plenários 
da Câmara e do Senado. 
 
quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 

 

Por unanimidade, uma comissão 

especial da Câmara aprovou nesta 

quarta-feira, 9, a proposta (PEC 32/21) 

que aumenta de 65 para 70 anos a idade 

máxima para nomeação de juízes e 

ministros. 

 

Comissão especial aprova PEC que 

aumenta idade máxima para nomeação 

de magistrados.(Imagem: Cleia 

Viana/Câmara dos Deputados) 

 

Inicialmente o texto alterava para o 

STF, o STJ, os TRFs, o TST, os TRTs e o 

TCU. Mas o relator, deputado Ácácio 

Favacho, fez mudanças no texto 

original e estendeu a regra também 

para o STM. O texto altera a 

Constituição Federal. 

 

"Foi acrescida alteração no parágrafo 

único do artigo 123 da Constituição, 

que trata da escolha, pelo presidente 

da República, dos ministros civis do 

Superior Tribunal Militar, de modo 

que sejam escolhidos dentre brasileiros 

maiores de 35 anos, mas que 

igualmente tenham menos de 70 anos, 

requisito que passa a ser, portanto, a 

regra geral para todos os indicados 

aos tribunais superiores e ao Tribunal 

de Contas da União." 

 

Favacho também corrigiu a proposta 

original a fim de deixar clara uma das 

regras básicas para a escolha de 

ministros do TST. "Foi feita ainda uma 

correção na redação da proposta, onde 

não aparecia a referência ao notável 

saber jurídico e à reputação ilibada 

como condições para a escolha de 

ministros do TST." 

 

Na prática, a proposta de 70 anos como 

idade máxima para nomeação de 

magistrados é um ajuste à EC 88, que, 

desde 2015, alterou o limite de idade da 

aposentadoria compulsória dos 

ministros do STF, tribunais superiores 

e TCU de 70 para 75 anos. A mudança 

de 2015 surgiu da chamada "PEC da 

Bengala". 

 

Já a nova proposta partiu do deputado 

Cacá Leão, para quem a falta de 

alteração na idade máxima de 

nomeação fazia com que juízes e 

desembargadores de 65 anos deixassem 

de ter acesso às cortes superiores. Sem 

perspectiva de ascensão na carreira, 

muitos deles acabavam pedindo 

aposentadoria precoce, com perda da 

experiência e moderação conquistadas 

ao longo de décadas. 

 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2301088
https://www.migalhas.com.br/
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No parecer favorável à proposta, o 

relator Acácio Favacho acrescentou que 

"há necessidade de elevar a idade 

máxima de acesso aos tribunais, como 

forma de se aproveitar o estoque de 

operadores do direito com longa 

experiência, o que só agrega mais saber 

e prudência a tais instituições". 

 

A aprovação definitiva da proposta 

ainda depende dos votos de, pelo 

menos, 308 deputados e 49 senadores 

em dois turnos de votação nos plenários 

da Câmara e do Senado. 

 

Fonte: Agência Câmara de Notícias. 
 

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

/359504/avanca-na-camara-pec-que-

aumenta-idade-para-nomeacao-de-

ministros 
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STF retoma julgamento sobre 
ITCMD sobre doações e 
heranças do exterior 

Ações questionam, na ausência de lei 

complementar que regule o imposto, 

possibilidade de estados instituírem a 

cobrança 

• CRISTIANE 

BONFANTI 

BRASÍLIA 

10/02/2022 07:00 

 
comentários 

Fachada do STF. Crédito: Fellipe 
Sampaio/SCO/STF 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 

começa na sexta-feira (11/2) uma nova 

rodada de julgamentos virtuais, com 

prazo para apresentação de votos até 18 

de fevereiro. Entre os casos tributários, 

os ministros retomam o julgamento de 

pelo menos 13 ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs) sobre leis 

estaduais referentes ao Imposto sobre 

Doações e Heranças Provenientes do 

Exterior (ITCMD). 

As ações questionam, na ausência de 

uma lei complementar que regule esse 

imposto, a possibilidade de os estados 

exercerem competência legislativa plena 

para instituir a sua cobrança. 

O julgamento será retomado com 

apresentação do voto-vista do ministro 

Alexandre de Moraes, que pediu vista 

de todas essas ações em 

novembro diante de 

uma divergência entre os magistrados 

sobre a modulação dos efeitos, ou seja, a 

partir de quando os estados não podem 

cobrar o ITCMD. Os ministros discutem, 

por exemplo, se os efeitos devem ser 

sempre a partir de 20 de abril de 2021 

(quando foi publicado o acórdão do 

recurso extraordinário), a partir da ata 

de julgamento das ADIs ou mesmo da 

concessão de medida cautelar em cada 

uma das ações. 

Quanto ao mérito, os ministros já vem 

aplicando o mesmo entendimento da 

Corte no RE 851108. Nesse julgamento, 

em março de 2021, em regime de 

repercussão geral, o STF decidiu que os 

estados não podem cobrar o 

ITCMD sobre doações e heranças 

do exterior sem a prévia 

regulamentação por lei 

complementar federal. 

Em relatório enviado aos assinantes em 

11 de janeiro, o JOTA antecipou que a 

retomada desses julgamentos era uma 

expectativa para o primeiro semestre de 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
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2022. Segundo estimativa do Comitê 

Nacional dos Secretários de Estado da 

Fazenda (Comsefaz), os estados 

arrecadam cerca de R$ 9 bilhões por ano 

com o ITCMD como um todo, incluindo 

a tributação sobre doações e heranças 

provenientes do exterior. 

As ADIS que voltam para a pauta são as 

de 

número 6821, 6817, 6829, 6832, 683

4, 6837, 6836, 6839, 6825, 6835, 6

822, 6827 e 6831. 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 

https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/tributario/stf-retoma-

julgamento-sobre-itcmd-sobre-

doacoes-e-herancas-do-exterior-

10022022 
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Observatório do TIT: o erro 
de se corrigir o erro de direito 

Alteração dos motivos determinantes do 

lançamento tributário 

• GRUPO DE 

PESQUISA SOBRE 

JURISPRUDÊNCIA DO TIT 

DO NEF/FGV DIREITO SP 

10/02/2022 05:40 

 
comentários 

Crédito: Pixabay 
No direito tributário, certeza e 

segurança jurídica são valores 

sobremodo prestigiados e almejados em 

nosso sistema tributário. Não apenas na 

norma positivada, mas igualmente em 

sua aplicação: somente poderá haver um 

ambiente propício à segurança jurídica 

se for possível aferir previsibilidade na 

atuação do Poder Executivo. 

Eis porque o processo administrativo 

fiscal tem como função a mera revisão 

(princípio da autotutela) do ato 

praticado pelo agente fiscal, garantindo, 

dentro de um processo em que se 

asseguram princípios fundamentais do 

contribuinte como o contraditório e a 

ampla defesa, que a atuação dos agentes 

públicos sempre seja pautada pela mais 

estrita legalidade. 

E qual será o ato a ser analisado? O 

próprio lançamento tributário, ato que 

cabe privativamente à autoridade 

administrativa, ocasião na qual deve-

se “verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e (…) 

propor a aplicação da penalidade 

cabível”, nos termos do artigo 142 do 

Código Tributário Nacional (CTN). Vale 

ressaltar que o lançamento é 

atividade plenamente vinculada e 

obrigatória (artigo 142, § único, CTN), 

razão pela qual o auditor-fiscal autuante 

não possui a livre disposição de alterar, 

retificar ou corrigir o lançamento 

tributário quando lhe for conveniente, 

pois o ato de lançamento não é 

ato discricionário, mas, ao contrário, é 

ato que encontra seus limites 

expressamente previstos na lei 

tributária. Incorreções no lançamento 

evidenciam a ausência de liquidez do ato 

administrativo e, consequentemente, a 

sua nulidade. 

Se a função do processo administrativo é 

analisar a legalidade do ato praticado, 

dúvidas não há de que a impossibilidade 

https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
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de alteração do objeto a qual se 

submeterá à validação pela 

Administração Pública seria um 

pressuposto lógico. As situações – 

excepcionais, diga-se – em que se 

admitem alterações no lançamento 

tributário têm limites normativos 

trazidos pelo direito positivo, 

notadamente pelo artigo 146 do CTN [1], 

do qual é possível extrair duas regras 

relevantes: 1) a mudança de orientação 

da Administração Tributária só pode 

dizer respeito ao chamado “erro de fato”, 

mas não ao “erro de direito”; e 2) a 

possibilidade de mudança de orientação, 

posto que possível, limita-se a produzir 

efeitos apenas para o futuro [2]. E mesmo 

nas situações em que houver correção de 

erro de fato, caberá ao órgão 

administrativo garantir o exercício pleno 

do contraditório e da ampla defesa. 

Absolutamente nada do que foi falado 

até aqui é novidade: seja para o leitor, 

seja para o direito positivo. Trata-se de 

entendimento consolidado, que 

dispensaria até mesmo maiores 

perquirições. 

Contudo, o que dizer quando a Câmara 

Superior de um respeitadíssimo e 

tradicional tribunal administrativo – 

o Tribunal de Impostos e Taxas do 

Estado de São Paulo – simplesmente 

ignora essa regra e modifica, em sede de 

julgamento de recurso especial, os 

fundamentos jurídicos da acusação 

fiscal para a manutenção do auto? 

No dia 15 de junho de 2021, por maioria 

de votos, a Câmara Superior do TIT-SP 

deu provimento ao recurso especial da 

Fazenda Pública interposto no Proc. 

DRT-06-4101739-0, para restabelecer a 

acusação de falta de pagamento de 

Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), 

decorrente da utilização de benefício 

fiscal previsto no artigo 17 do Anexo II 

do RICMS/00, consistente na redução 

de base de cálculo no fornecimento de 

refeição promovido por bares, 

restaurantes e estabelecimentos 

similares, assim como na saída 

promovida por empresas preparadoras 

de refeições coletivas. 

Segundo a acusação fiscal, referido 

benefício seria aplicável apenas ao 

fornecimento de alimentação para 

consumo imediato, o que exigiria que o 

estabelecimento tivesse um local para 

que o cliente pudesse consumi-la, não 

abrangendo a atividade de 

comercialização de refeições in natura e 

pré-cozidas para consumo fora do 

estabelecimento, assim como outros 

produtos alimentícios embalados 

(rotisseria). No que tange aos aspectos 

fáticos, não havia controvérsia de que o 

contribuinte autuado não possuía 

estrutura física adequada para que as 

refeições fossem consumidas na parte 

interna de seu estabelecimento. 

Tanto o acórdão proferido pela Câmara 

Julgadora Ordinária quanto o voto do 

relator Klayton Munehiro Furuguem 
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entenderam que do artigo 17 do Anexo II 

do RICMS/00 não decorreria a 

exigência de que consumo ocorra dentro 

das dependências do estabelecimento do 

contribuinte com estrutura física 

específica. 

O que se verifica, portanto, é que a 

discussão – desde o AIIM lavrado até as 

decisões que lhe sucederam – se deu 

acerca do cumprimento ou não dos 

requisitos legais para a fruição do 

benefício de redução de base de cálculo, 

em especial e unicamente, se é 

necessário que o contribuinte 

disponibilize estrutura para o consumo 

da refeição de seu estabelecimento. 

Ocorre que o voto-vista do juiz Valério 

Pimenta de Morais, que se sagrou 

vencedor, inova ao discutir a própria 

possibilidade de se estender, também ao 

setor de supermercados, os benefícios 

fiscais de ICMS previstos em legislação 

paulista, referentes à venda de refeições 

prontas e tendo por contribuintes 

beneficiários bares, restaurantes, 

empresas preparadoras de refeições 

coletivas e estabelecimentos similares, 

afirmando que o fato de a legislação 

paulista não ter feito expressa referência 

aos supermercados deve ser entendido 

como um “silêncio eloquente”, até pela 

impossibilidade de interpretação 

extensiva de normas de isenção, nos 

termos do artigo 111 do CTN – 

discussões que não haviam sido 

aprofundadas ou debatidas 

anteriormente, ao longo do processo 

administrativo. 

De imediato, causa espécie que nova 

argumentação jurídica possa ser 

inserida no bojo de discussão em 

Câmara Superior, que tem como objeto 

dirimir dissídios jurisprudenciais, não 

cabendo a criação ou alegação de tese 

que não tenha sido discutida nos autos. 

Além do mais, trazer questões jurídicas 

novas trata-se, à toda evidência, de 

inovação argumentativa que fere 

frontalmente o artigo 146 do CTN e a 

segurança jurídica. 

Com efeito, a correção de nítido erro de 

direito em sede do recurso 

administrativo apenas evidencia que o 

AIIM lavrado – ato administrativo 

praticado pelo agente fiscal – continha 

vícios e erros em sua fundamentação, 

não merecendo prosperar. Caso de 

nulidade do auto de infração. 

Cabe à Câmara Superior desse 

respeitável tribunal administrativo 

refletir sobre qual é o papel que deve 

desempenhar. A anulação de diversos 

acórdãos favoráveis ao contribuinte, 

muitos unânimes, sob a questionável 

justificativa de existir “premissa falsa” – 

matéria que envolve análise fática que 

regimentalmente lhe é vedada –, bem 

como a criação de teses para evitar a 

nulidade do AIIM, alterando os motivos 

determinantes e o critério jurídico em 

recurso especial, apenas minam a 

credibilidade construída em mais de 8 

décadas de história, evidenciando, 
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infelizmente, ainda existir uma 

mentalidade voltada ao 

famigerado “princípio de salvabilidade 

do auto de infração” [3]. 

Autoria: 

Caio Augusto Takano [4] 

Coordenação: 

Eurico Marcos Diniz de Santi 

Eduardo Perez Salusse 

Lina Santin 

Dolina Sol Pedroso de Toledo 

Kalinka Bravo 

 
[1] “Artigo 146. A modificação 
introduzida, de ofício ou em 
consequência de decisão administrativa 
ou judicial, nos critérios jurídicos 
adotados pela autoridade administrativa 
no exercício do lançamento somente 
pode ser efetivada, em relação a um 
mesmo sujeito passivo, quanto a fato 
gerador ocorrido posteriormente à sua 
introdução”. 
[2] Cf. ÁVILA, Humberto. Segurança 
Jurídica: entre permanência, mudança 
e realização no Direito Tributário. 2ª 
Edição. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 
457-458. 
[3] https://www.conjur.com.br/2012-
out-31/consultor-tributario-sistema-
icms-algoz-nosso-desenvolvimento 
[4] Professor de direito tributário na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Doutor e mestre em direito tributário 
pela USP. Advogado. 
GRUPO DE PESQUISA SOBRE 
JURISPRUDÊNCIA DO TIT DO 
NEF/FGV DIREITO SP 
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Regulação no Brasil: política 
de Estado e de governo 

Concepção de que regular é uma 

intervenção exclusivamente do Estado 

revela inexperiência e ingenuidade 

• AMANDA 

FLÁVIO DE OLIVEIRA 

10/02/2022 05:15 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Não é fácil brincar de Deus. Roberto 
Campos foi um dos mais ácidos críticos 
à Constituição de 1988, de cuja 
elaboração ele participou, na condição 
de deputado constituinte. Em inúmeras 
oportunidades, Campos afirmou que os 
constituintes estavam “brincando de 
Deus”, ao pretender “resolver” com a 
criação de “direitos” os problemas que se 
revelavam resultados inevitáveis da 
situação econômica e do grau de 
desenvolvimento do país. 

Em uma de suas crônicas, Roberto 
Campos textualmente expressou sua 
indignação com o descolamento entre a 
Carta de 1988 e a realidade global: temas 
e soluções já experimentadas e 

descartadas em outras jurisdições 
surgiam como cura para os males, em 
um claro caso de tragédia anunciada. 
Em suas palavras, “enquanto os 
constituintes brincavam de Deus, 
grandes e graves coisas aconteciam no 
mundo” [1]. 

O modelo de intervenção estatal na 
economia pela via da regulação é um 
desses casos, infelizmente. 

O modelo de Estado regulador 
desenvolvido no Brasil pós-1988 é 
claramente inspirado nas instituições 
americanas correlatas. Entretanto, se 
aqui (e talvez muito em razão da 
influência americana) o surgimento das 
agências reguladoras foi associado a 
uma ideia de afastamento do Estado do 
domínio econômico, certo é que lá – nos 
EUA – elas surgiram exatamente em um 
momento em que o modelo de Estado 
mínimo era questionado. 

Essa condição surge incontestável na 
obra “Prophets of Regulation”, datada 
da década de 1980, em que o historiador 
Thomas K. McCraw se dispõe a 
investigar a vida de quatro grandes 
nomes relacionados à regulação 
americana: Charles Francis Adams, 
Louis D. Brandeis, James M. Landis e 
Alfred Kahn. Os personagens não foram 
escolhidos aleatoriamente, o autor os 
identificou como aqueles que mais 
influenciaram a evolução histórica 
americana no tema. 

Desde Charles Adams, ainda no século 
19, pretendia-se uma intervenção estatal 
na economia que se realizasse por meio 
de experts, e que fosse apolítica, 
permanente, independente, 
precisamente o ideal de política de 
Estado que se pretendeu por aqui, 120 
anos depois. Nos EUA como em outras 
partes do mundo, o propósito de 
tecnicismo e autonomia revelou-se em 
inúmeros momentos frágil e os 
resultados da política elaborada nessas 
condições tampouco se mostraram 
surpreendentemente hábeis a garantir 
resultados exitosos. 

https://www.jota.info/autor/amanda-flavio-de-oliveira
https://www.jota.info/autor/amanda-flavio-de-oliveira
https://www.jota.info/autor/amanda-flavio-de-oliveira
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#respond
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftn1
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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E foi assim que se procedeu a 
movimentos de revisão da regulação, 
mundo afora, ainda na segunda metade 
do século 20. Notórios são os esforços da 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) a 
esse título, desde a década de 1990, 
voltados para a temática da regulação 
eficiente, que atente para os altos custos 
desnecessários que a regulação mal feita 
pode gerar à iniciativa privada e à 
sociedade [2]. Instrumentos como a 
Análise de Impacto Regulatório (AIR) 
passaram a ser estimulados. A busca por 
uma melhor regulação passou a dar o 
tom dos debates. 

Mas aqui no Brasil nada disso foi levado 
em consideração quando se criou e 
atribuiu às agências reguladoras o 
espinhoso trabalho de se “corrigir” 
“falhas de mercado”. Começou-se 
efetivamente do começo, tal qual os EUA 
nos idos de 1860: visou-se à criação de 
agências independentes, autônomas, 
formadas por técnicos, e “blindadas” por 
mandatos, ausência da possibilidade de 
haver recursos hierárquicos de suas 
decisões, concedendo-lhe poderes 
normativos. 

Mas se houve quem associasse, no 
Brasil, a opção pelo modelo de Estado 
regulador ao triunfo do mito do “Deus 
mercado” [3], verdade é que a experiência 
infirmou definitivamente esse 
diagnóstico. Um trabalho primoroso da 
Escola Nacional da Administração 
Pública (ENAP) revela precisamente o 
contrário [4]: ao ser criada uma 
ferramenta para quantificar os atos 
normativos regulatórios federais, 
observou-se uma explosão normativa 
nos últimos anos, sobretudo após a 
criação das agências. De fato, a 
intervenção 
estatal, renovadamente vigorosa, apen
as se realizou sob uma outra 
roupagem [5]. 

Por detrás da ideia de Estado regulador 
subjaz uma concepção de que a boa 
intervenção estatal na economia deve 
ser uma política de Estado, não de 
governo. Em outras palavras, ao se criar 

uma entidade apartada do poder 
político, ao se indicar para sua 
composição pessoas com notório saber 
técnico na área e ao lhes conceder 
mandatos, entre outras características, 
estar-se-ia objetivando deixar a decisão 
de intervenção estatal na economia livre 
dos ventos políticos partidários, da 
influência de proximidades de pleitos 
eleitorais, de arroubos populistas, entre 
outras situações que naturalmente 
integram o jogo da democracia. 

Há uma incontestável ingenuidade 
nessa concepção, já ampla e 
consistentemente explorada pela Escola 
da Escolha Pública. É que a 
infalibilidade do regulador constitui em 
si um mito e a regulação se sustenta em 
pressupostos tão ideais quanto irreais. 
Sobre isso já se escreveu anteriormente, 
razão pela qual não se desenvolverá o 
tema neste momento [6]. 

Neste instante importa observar que 
tampouco se sustenta a tese de que a 
regulação deve se constituir ou se 
constitui em uma exclusiva política de 
Estado. A boa – ou má – qualidade 
regulatória é sistematicamente 
resultante da forma como o governo 
eleito compreende o tema e atua. 

Tome-se como exemplo o programa 
desenvolvido atualmente pelo 
Ministério da Economia, denominado 
Frente Intensiva de Avaliação 
Regulatória e Concorrencial (Fiarc). 

O projeto, fundamentado nas 
atribuições definidas na Lei Antitruste 
(Lei 12.529/2011) à Secretaria de 
Advocacia da Concorrência e 
Competitividade (Seae), do Ministério 
da Economia, e na Lei de Liberdade 
Econômica (Lei 13.874/2019), visa a 
criar um procedimento para 
identificação e declaração de caráter 
anticompetitivo de alguma norma 
regulatória e, em caso de assim ser 
considerada, promover seu 
encaminhamento sustentado para o 
regulador, com recomendação de sua 
revisão. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftn2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftn3
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftn4
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftn5
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftn6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
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Tendo sido publicado no Diário Oficial 
da União em 2 de outubro de 2020, por 
meio da Instrução Normativa Seae n° 
97, o Fiarc recebeu seus primeiros 
requerimentos em 2021, ocasião em que 
legitimados submeteram à autoridade 
normas de regulação que julgavam 
anticompetitivas. 

Em 31 de janeiro de 2022, em webinar 
oficial realizado no YouTube [7], foram 
apresentados os resultados das três 
primeiras avaliações empreendidas no 
âmbito do Fiarc, todas relacionadas ao 
tema da regulação de transporte: duas 
delas voltam-se à regulação de 
transportes aquaviários, e uma delas à 
regulação de transportes terrestres. 

Por possuir uma interface mais direta 
com o público consumidor, merece 
destaque aquela direcionada à regulação 
dos transportes terrestres. No caso 
submetido à Seae, questionou-se a 
exigência de circuito fechado na 
prestação de serviços de transporte 
intermunicipal por meio de fretamento, 
presente na regulação desta modalidade 
de serviço. O circuito fechado consiste 
em uma regra segundo a qual a empresa 
de fretamento obriga-se a conduzir 
grupo fechado de pessoas devidamente 
identificadas em relação nominal, 
previamente submetidas à autoridade, 
com finalidade comum e pontos de 
origem e destino preestabelecidos. O 
desenvolvimento de aplicativos para 
prestação dessa espécie de serviços, 
capaz de propiciar mais acesso, mais 
rotas e preços mais baratos, é 
inviabilizado por essa regra. 

Questionou-se, portanto, o caráter 
anticompetitivo da exigência do circuito 
fechado, uma vez que ele impede um 
modelo de negócios apto a produzir 
bem-estar, submetendo-se 
requerimento nesse sentido no âmbito 
da Fiarc. A análise realizada pelo 
Ministério da Economia e apresentada 
no webinar sustentou-se nos resultados 
obtidos na experiência de 
desregulamentação do setor 
empreendida internacionalmente, além 
de normativos da OCDE. A conclusão – 

rigorosamente técnica – a que se chegou 
indica que a regra do circuito 
fechado “inibe inovações e novos 
modelos de negócios, aumenta os custos 
de transações e prejudica a 
concorrência”, a um ônus regulatório 
estimado de R$ 1 bilhão. 

A secretaria sugere, assim, a extinção da 
exigência de circuito fechado nas 
normas regulatórias, assim como a 
redução de barreiras à entrada no 
serviço regular de transporte 
interestadual e internacional rodoviário 
de passageiros presente na regulação, 
entre outras medidas, reconhecendo o 
papel de promotor de bem-estar à 
sociedade que os novos modelos de 
negócio são capazes de propiciar. 

Reiteradamente tem-se afirmado que, 
no campo econômico, o governo eleito 
pauta-se pela preocupação com o 
resgate da competitividade e economia 
de mercado no Brasil. A lei do ambiente 
de negócios, o marco legal das agências 
reguladoras, a lei de liberdade 
econômica foram expressamente 
mencionados no webinar pelo secretário 
Carlos da Costa como iniciativas 
recentes em busca de uma maior 
previsibilidade para o mercado, maior 
segurança jurídica e menor poder 
arbitrário dos agentes públicos. 

A atuação do Ministério da Economia, 
no caso pontual do transporte por 
fretamento, revela a importância da 
sensibilidade governamental aos temas 
caros ao desenvolvimento econômico e 
revela que não há uma única técnica, 
exclusiva e incontestável. Sustentado em 
consistentes dados e informações, em 
uma análise robusta, produziu-se 
documento apto a questionar a técnica 
utilizada pela agência correspondente e 
suas decisões e sua (in) capacidade de 
atender a anseios nacionais atuais. 

De fato, o modelo de intervenção estatal 
na economia por meio das agências, 
para se aproximar de seu ideal de 
qualidade de ação, requer priorização 
desse propósito pelo governo. A 
concepção que exalta a regulação como 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftn7
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expressão de uma intervenção realizada 
exclusivamente pelo Estado e indene de 
influências governamentais constitui 
apenas mais uma expressão de 
inexperiência e ingenuidade no tema. O 
governo pode atrapalhar e ajudar, nesse 
tema. Mas ele nunca estará fora do jogo. 

Compreender a regulação como uma 
política exclusiva de Estado representa 
apenas mais um mito envolvendo o 
tema, tantas vezes estudado, e ainda tão 
envolto em narrativas dissociadas da 
realidade. Tampouco se sustenta o 
pressuposto de que somente há uma 
única – e boa, e valorosa – técnica, e de 
que ela será necessariamente 
empregada pelas agências. Iniciativas 
como a Fiarc evidenciam esse equívoco. 
E merecem aplausos. 

 
[1] Campos, Roberto. A Constituição 
contra o Brasil . LVM Editora. Edição do 
Kindle. 
[2] RAGAZZO, Carlos. Coordenação 
efetiva e sistematização. Novas 
tendências da melhora da qualidade 
regulatória no Brasil. In MENDES, 
Fernando Marcelo; ALVES, Clara da 
Mota Santos Pimenta; DOMINGUES, 
Paulo Sérgio (Orgs.). Brasília: AJUFE, 
2019. 
[3] FIGUEIREDO, Marcelo. Prefácio. 
FIGUEIREDO, Marcelo (Org). Direito e 
Regulação no Brasil e nos EUA. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 11-
16. 
[4] Pode ser acessado 
aqui: https://www.enap.gov.br/pt/
acontece/noticias/raio-x-da-
regulacao-economica-e-
publicado-pela-primeira-vez-no-
brasil 
[5] OLIVEIRA, Amanda Flávio de. 25 
anos de regulação no 
Brasil. In MATTOS, César (Org.). A 
revolução regulatória na nova lei das 
agências. 1ª. Ed. São Paulo, Editora 
Singular, 2021, p. 528-554. 
[6] O mito do regulador infalível. 
WebAdvocacy. Coluna de Amanda 
Flávio de Oliveira. 25 de abril de 2021. 
Endereço: https://webadvocacy.co
m.br/wp-

content/uploads/2021/05/O-mito-
do-regulador-infalivel.pdf 
[7] Confira 
em: https://www.youtube.com/wa
tch?v=OIre9JlIwuE 
 

https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/regulacao-no-brasil-

politica-de-estado-e-de-governo-

10022022 

 

Retorne ao índice 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftnref1
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftnref2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftnref3
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftnref4
https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/raio-x-da-regulacao-economica-e-publicado-pela-primeira-vez-no-brasil
https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/raio-x-da-regulacao-economica-e-publicado-pela-primeira-vez-no-brasil
https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/raio-x-da-regulacao-economica-e-publicado-pela-primeira-vez-no-brasil
https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/raio-x-da-regulacao-economica-e-publicado-pela-primeira-vez-no-brasil
https://www.enap.gov.br/pt/acontece/noticias/raio-x-da-regulacao-economica-e-publicado-pela-primeira-vez-no-brasil
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftnref5
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftnref6
https://webadvocacy.com.br/wp-content/uploads/2021/05/O-mito-do-regulador-infalivel.pdf
https://webadvocacy.com.br/wp-content/uploads/2021/05/O-mito-do-regulador-infalivel.pdf
https://webadvocacy.com.br/wp-content/uploads/2021/05/O-mito-do-regulador-infalivel.pdf
https://webadvocacy.com.br/wp-content/uploads/2021/05/O-mito-do-regulador-infalivel.pdf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022#_ftnref7
https://www.youtube.com/watch?v=OIre9JlIwuE
https://www.youtube.com/watch?v=OIre9JlIwuE
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-no-brasil-politica-de-estado-e-de-governo-10022022


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. 
 
  

  

Clipping de Notícias 
 

Os artigos reproduzidos neste clipping de notícias são, tanto no conteúdo quanto 
na forma, de inteira responsabilidade de seus autores. Não traduzem, por isso 
mesmo, a opinião legal ou manifestação de integrante da SiqueiraCastro. 
  



  Sumário das Matérias: 
 

Sanção de nova lei cria ‘corrida’ na área de geração própria 

Valor ........................................................01 

Braskem poderá adiar oferta de ação novamente 

Valor.........................................................04 

Carne de ar, refeição com insetos: as novas tendências para proteínas 

alternativas 

Valor.........................................................06 

União poderá pagar mais créditos de PIS/Cofins com base na “tese do século” 

Valor.........................................................08 

PGFN leva ao STF “corrida de contribuintes” para exclusão do IR e da CSLL 

sobre a Selic 

Valor.........................................................11 

Apoio à 'PEC Kamikaze' amplia risco fiscal, e mercado já vê Selic acima de 12% 

Globo........................................................13 

Corte de verbas do INPI pode provocar 'colapso' no registro de marcas e 

patentes 

Globo........................................................20 

Mercado já prevê Selic a 12,25% e fim de alta de juros só em maio após ata do 

BC 

Estadão.....................................................22 

Clarice Lispector em SP: exposição, musical e um passeio por seus livros nas 

livrarias de rua 

Estadão....................................................24 

TCU pode barrar venda da Eletrobras por valor baixo de preço estipulado pelo 

governo 

Folha........................................................28 

Microempresário ganhou direito de explorar nióbio em áreas do tamanho de 

São Paulo na Amazônia 

Folha........................................................30 

Tribunais são orientados a adotar cautela para coibir judicialização predatória 

Consultor.................................................33 



Interceptação telefônica deve demonstrar que medida é imprescindível, diz STJ 

Consultor.................................................35 

Advogado que peticionou em nome de cliente morta por um ano deve pagar 

multa 

Consultor.................................................37

'Pais não têm direito de impedir seus filhos de serem vacinados', decide juíza 

Consultor.................................................39 

STJ: São nulas provas de interceptação telefônica não fundamentada 

Migalhas...................................................41 

Companhia telefônica não indenizará por golpe em app de mensagens 

Migalhas...................................................43 

AO VIVO: Cade decide se permite venda da Oi para Tim, Claro e Vivo 

MIgalhas...................................................45 

Carf afasta multa qualificada em caso de ágio interno 

Jota..........................................................47 

STJ segue STF e define que não incide IR sobre juros no atraso de verba 

remuneratória 

Jota...........................................................49 

A normatização global contra o desmatamento ilegal 

Jota...........................................................51 

 

  



1 

 

 
 

 
Empresas 

Sanção de nova lei cria 
‘corrida’ na área de geração 
própria 
 
Novos projetos de geração distribuída 
têm 12 meses para se conectar à rede 
com isenção de taxa 
 
Por Gabriela Ruddy e Robson 
Rodrigues — Do Rio e São Paulo 
09/02/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 

 

Camila Ramos, da Cela: “Será mais 
importante a partir de agora a 
definição da localização e do tamanho 
dos projetos” — Foto: Leonardo 
Rodrigues/Valor 

A sanção do marco legal da geração 

própria de energia, a geração distribuída, 

pelo presidente Jair Bolsonaro, em 

janeiro, criou um senso de urgência no 

desenvolvimento de novos projetos 

nessa área no país. O setor prevê uma 

“corrida pelo sol” este ano para garantir 

a gratuidade da cobrança da tarifa de uso 

da rede das distribuidoras, a chamada 

Tusd, até 2045. A pressa se explica 

porque os empreendimentos que 

pedirem conexão à rede elétrica até 12 

meses depois da sanção da nova lei vão 

continuar isentos da cobrança da Tusd 

por 23 anos. O novo marco instituiu a 

cobrança gradual dessa taxa, a partir de 7 

de janeiro de 2023, até chegar a 29% em 

2030. 

 

As mudanças tendem a fazer o setor dar 

um salto, com 100% de crescimento na 

capacidade instalada em 2022 em 

relação ao ano passado. Em 2021, o 

segmento tinha uma capacidade de 8 

gigawatts (GW), número que deve passar 

para 16 GW neste ano. Essa capacidade 

é superior à potência total de Itaipu, de 

14 GW. Porém a fonte solar é 

intermitente, o que significa que depende 

da radiação solar, que não é constante, 

para produzir energia elétrica. 

 

A projeção de crescimento é da 

Associação Brasileira de Geração 

Distribuída (ABGD). A entidade, que 

reúne fabricantes de equipamentos e 

empresas que implementam projetos de 

geração distribuída, estima que a 

expansão vai resultar em investimentos 

de cerca de R$ 35 bilhões neste ano. 

 

 
A isenção das tarifas de distribuição para 

a geração distribuída foi uma maneira de 

estimular o crescimento do setor no país, 

mas tornou-se alvo de polêmica. A 

revisão das regras se arrastaram por anos 

na Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), e deixaram de lados opostos 

distribuidores e geradores de energia. A 

agência agora vai regulamentar o fim 

gradual dos estímulos, de acordo com a 

nova lei sancionada por Bolsonaro. 
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Estudo da consultoria Clean Energy 

Latin America (Cela) nas áreas de 

concessão de 25 distribuidoras mostrou 

que os projetos de geração solar 

fotovoltaica instalados nos telhados dos 

próprios consumidores vão continuar 

vantajosos mesmo com as mudanças nas 

cobranças da tarifa nos próximos anos. 

No entanto, o cenário é diferente para 

projetos de geração distribuída remota, 

no qual o cliente contrata o serviço de 

uma empresa que constrói fazendas 

solares na área de concessão da mesma 

distribuidora em troca de um desconto na 

tarifa de energia. 

 

A consultoria mostra que os 

empreendimentos de geração remota que 

pedirem conexão à rede até janeiro de 

2023 vão continuar competitivos, mas 

algumas iniciativas vão passar a ter a 

viabilidade mais restrita com o passar 

dos anos, sobretudo no caso das usinas 

com capacidade acima de 500 quilowatts 

(kW). “Vai haver uma grande procura 

por novos projetos nos próximos 12 

meses, pois todo mundo vai querer se 

enquadrar na lei antiga. Este ano vamos 

ver, de longe, o maior volume de novos 

projetos de geração distribuída no 

Brasil”, afirma a diretora da consultoria, 

Camila Ramos. 

 

O estudo da Cela mostra que as novas 

regras podem impactar a capacidade dos 

projetos de geração remota de oferecer 

descontos em relação às tarifas 

reguladas, em especial em regiões do 

Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins. 

Segundo Ramos, as companhias vão 

precisar prestar mais atenção ao 

planejamento estratégico, além de buscar 

se familiarizar com o marco regulatório 

e com os cálculos tarifários para seguir 

com a implementação dos projetos com 

as novas regras. 

 

Associação Brasileira de Geração 
Distribuída (ABGD) estima aportes 

de R$ 35 bilhões na expansão do 
setor 
“Vai ser mais importante a partir de 

agora na estratégia das empresas a 

definição da localização e do tamanho 

dos projetos. Consumidores em alguns 

Estados vão ter mais projetos viáveis do 

que em outros”, diz Ramos. 

 

Cerca de 80% do investimento previsto 

para 2022 no setor vai ficar na 

microgeração, abaixo de 75 kW, perfil de 

consumidor que está consolidado no 

Brasil há anos, segundo a ABGD. “É 

melhor colocar [um sistema 

fotovoltaico] esse ano, porque teremos 

uma condição de compensação melhor. 

Vai ter, sim, uma corrida pelo sol”, diz o 

presidente-executivo da associação, 

Guilherme Chrispim. 

 

A diretora de finanças da Cela, Marília 

Rabassa, diz que os prazos de retorno dos 

investimentos em geração distribuída 

variam de acordo com a região e com a 

incidência da radiação solar. 

 

Grandes bancos e fundos de 

investimento têm demonstrado maior 

interesse pelo segmento, mesmo com a 

alta nos juros. É o caso do Itaú BBA, que 

conta com operações que somam mais de 

R$ 1 bilhão. O banco tem visto a 

demanda por financiamentos no setor 

crescer, diz o chefe de energia na área de 

financiamento de projetos, Allan Batista. 

“Agora temos um marco, sabemos a 

modelagem, como avaliar risco e 

cenários. Essa sensibilidade traz um 

pouco mais de interesse em termos de 

crédito e investimentos”, afirma. 

 

Batista diz que a janela de 12 meses após 

a sanção do marco pode trazer 

investimentos acima da média. Afirma 

que a volatilidade nos juros não deve 

inibir aportes no setor, que costuma ter 

uma visão de longo prazo. “Vemos 

atrasos nos projetos e sobrecusto por 

conta [dos preços] das commodities. Por 
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um lado temos um intervalo temporal 

para ter um benefício maior em 2022 e, 

do outro, esse sobrecusto”, diz. 

 

O setor tem vivido uma forte 

movimentação em busca de recursos nos 

últimos meses. O Meu Financiamento 

Solar, plataforma de financiamento do 

Banco BV, prevê R$ 1 bilhão por mês 

em operações este ano. 

 

A Evolua Energia, empresa mineira que 

começou a operar em 2020, fez uma 

captação de R$ 123 milhões em agosto 

do ano passado, por meio da emissão de 

um certificado de recebíveis imobiliário 

(CRI), com a assessoria do Banco 

Modal. A companhia pretende realizar 

outra emissão, além de usar o caixa 

próprio para financiar a expansão da 

atual capacidade de geração de 32 MW 

para 90 MW até o fim do ano. Segundo 

o presidente da empresa, Tarcísio Neves, 

a capacidade pode dobrar em 2023, com 

a aceleração da implantação de projetos 

que vão pedir acesso à rede nos próximos 

meses. 

 

A ideia da Evolua é expandir a atuação 

para além de Minas Gerais, com novos 

projetos no Nordeste. “Estamos 

acelerando a solicitação dos pareceres de 

acesso em 2022 para garantir a 

continuidade da implantação dos 

parques. Assim, vamos desenvolver um 

portfólio de projetos agora para suportar 

novos investimentos em plantas em 2023 

e 2024 com as condições atuais", diz o 

executivo. 

 

Chrispim, da ABGD, afirma, no entanto, 

que há possíveis travas para o 

crescimento da geração distribuída no 

Brasil este ano, como a dificuldade da 

expansão da mão de obra capacitada, que 

tem afetado os prazos de alguns projetos. 

Outros fatores, como câmbio, custo do 

frete, elevação das commodities, alta 

demanda global e ano eleitoral vão 

continuar pressionando o setor. 

“Tivemos uma inflação global recente e 

tudo subiu. Esse movimento já aconteceu 

em 2021 e agora vemos que o preço 

parou de subir, mas não desceu. Há uma 

expectativa de estabilidade, mas não de 

redução”, diz. 
 

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

cia/2022/02/09/sancao-de-nova-lei-

cria-corrida-na-area-de-geracao-

propria.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Braskem poderá adiar oferta 
de ação novamente 
 
No meio financeiro, entre bancos 
situados na Faria Lima, há dúvidas 
sobre operação sair entre março e abril 
devido ao cenário adverso do país 
 
Por Mônica Scaramuzzo e Stella 
Fontes — De São Paulo 
09/02/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 

 

Resultados financeiros da Braskem para 
o 4º trimestre devem ser divulgados em 
março e a empresa pode atingir receita 
de R$ 100 bilhões pela primeira vez — 
Foto: Divulgação 

Uma das operações de mercado de 
capitais mais aguardadas para este ano, 
a oferta subsequente de ações (“follow-
on”) da Braskem corre o risco de não sair 
neste primeiro semestre, apurou 
o Valor. A expectativa dos acionistas - 
Novonor (ex- Odebrecht) e Petrobras - é 
aproveitar a próxima janela, entre março 
e abril, quando saem os resultados da 
companhia do 4º trimestre. Caso não 
avance, deixar tudo pronto para retomar 
a megaoferta numa próxima 
oportunidade. 
 
Na Faria Lima [avenida onde estão 
instalados os principais bancos de 
investimentos em São Paulo], contudo, 
há um ceticismo sobre cravar uma data 

para fechar a operação. A companhia 
estava se preparando para realizar o 
“follow-on” em janeiro. Houve interesse 
dos investidores, mas pedidos de altos 
descontos sobre o valor das ações 
levaram os acionistas a adiar o processo, 
como informou o Pipeline, site de 
negócios do Valor. 
 
Quando a Braskem anunciou meses 
atrás a oferta secundária - um processo 
que daria início à transformação da 
petroquímica em uma empresa sem 
controlador definido (“corporation”) -, 
as ações negociavam a R$ 52,02. 
 
No fim de janeiro, os gestores 
concentraram as ordens de venda em R$ 
40, aproveitando o interesse das 
empresas em resolver a questão 
rapidamente, sobretudo para a 
Novonor, que está em recuperação 
judicial e tem dívidas de cerca de R$ 15 
bilhões com vários bancos. A este preço, 
o montante da operação cairia para R$ 
6,2 bilhões - a expectativa era levantar 
de R$ 9 bilhões a R$ 10 bilhões. 
 
Além das condições adversas do 
mercado, os potenciais compradores dos 
papéis da Braskem querem uma 
definição mais clara sobre sua migração 
para o Novo Mercado. “É preciso definir 
a relação de troca das ações 
preferenciais (sem direito a voto) para 
ordinárias (com direito a voto). Também 
há uma discussão sobre o pico do setor 
petroquímico atingir seu auge este ano”, 
disse pessoa familiarizada com a oferta 
de ações da companhia. 
 
Embora a nova data para oferta esteja 
em aberto, Novonor e Petrobras querem 
deixar a empresa preparada para ir a 
mercado. Os acionistas aceleraram a 
discussão sobre a relação de troca de 
ações PN por ON - há consenso de que 
será um para um (um papel preferencial 
vale uma ação ordinária), de acordo com 
fontes próximas às sócias, e a estratégia 
é assegurar que isso esteja claro aos 
investidores. 
 
A Braskem segue adiante com esse 
plano. O passo mais recente foi a 
convocação de assembleia especial de 
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acionistas para dia 25, para unificação 
das ações preferenciais em uma única 
classe. Apenas 0,06% do capital da 
petroquímica é composto por papéis 
PNB (classe B), originado de subscrições 
com recursos de incentivos fiscais. A 
proposta é converter as PNBs em PNAs 
(classe A) na proporção de dois para um, 
conforme previsto em estatuto social. 
 
A etapa seguinte ao Novo Mercado será 
justamente a conversão de PNs em ONs, 
o que pode acontecer ainda no primeiro 
semestre, segundo uma fonte a par do 
assunto. A migração para o Novo 
Mercado ajudaria a companhia a 
destravar seu valor das ações, com 
potencial de novos ganhos. 
 
Há um compromisso dos acionistas de 
monitorar as condições de mercado e 
aproveitar essa oportunidade após a 
divulgação dos resultados do quarto 
trimestre, que está prevista para o dia 16 
de março. Analistas de mercado 
projetam um bom desempenho 
financeiro da empresa, que pode atingir 
receita de R$ 100 bilhões pela primeira 
vez na sua história. 
 
Se o “follow-on” não for levado adiante 
neste semestre, a Novonor, que está em 
recuperação judicial com dívidas de R$ 
100 bilhões, deve ter de pedir novo 
“waiver” (perdão) aos bancos que detêm 
as ações da companhia em garantia, de 
acordo com uma fonte ligada aos 
credores. 
 
Após a companhia confirmar o 
cancelamento da oferta no dia 28 de 
janeiro, as ações recuperaram fôlego, 
com valorização de 16,2% desde então, 
negociadas ontem a R$ 54,04. Mesmo 
assim, ainda estão bem abaixo dos R$ 
66,40 marcados no início de dezembro. 
A expectativa é que os papéis tenham 
reação positiva aos números trimestrais 
e subam. 
 
Procuradas, Braskem, Novonor e 
Petrobras não se pronunciaram. 
 

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

cia/2022/02/09/braskem-podera-

adiar-oferta-de-acao-novamente.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Agronegócios 

Carne de ar, refeição com 
insetos: as novas tendências 
para proteínas alternativas 
 
Cenário traçado pela americana ADM 
aponta diversificação de fontes, 
produtos e público 
 
Por Camila Souza Ramos, Valor — 
São Paulo 
08/02/2022 13h18  Atualizado há 19 
horas 

 
 
Após a oferta de proteínas 
alternativas à carne mais que dobrar 
no ano passado, a próxima onda de 
produtos deverá incluir fontes 
inusitadas, novos formatos para 
públicos mais amplos e um reforço nas 
práticas sustentáveis na cadeia. Esse é o 
cenário traçado pela gigante americana 
de agronegócios Archer Daniels-
Midland (ADM), que nesse mercado 
mantém parceria com a 
brasileira Marfrig na PlantPlus 
 
A múlti divulgou hoje perspectivas para 
as proteínas alternativas em 2022, e 
indicou sete tendências para esse 
mercado, que deverá movimentar US$ 
125 bilhões ao ano até 2030. Muitas 
empresas do agro em geral - e de 
proteínas animais em particular - 
passaram a investir nesse segmento. A 
PlantPlus é um dos exemplos, mas 
outros grandes grupos brasileiros e 
globais também têm avançado no 
segmento. 
 

Novas fontes 

 
A primeira tendência traçada pela ADM 
é a diversificação das fontes de proteína, 
com destaque para um aumento 
esperado da oferta a partir de células de 
animais cultivadas em laboratório, de 

proteínas de fungos e até de partículas 
de ar. 
 
A companhia avalia que o mercado de 
proteínas de células cultivadas em 
laboratório deve começar a engrenar 
este ano, com o desenvolvimento de 
processos mais eficientes para a 
produção em escala, como o da Future 
Meat Technologies. A múlti acredita, 
ainda, que as carnes cultivadas em 
laboratório terão preços mais 
competitivos em relação a “alternativas 
mais tradicionais”, e citou o exemplo da 
própria Future Meat Technologies, que 
em dezembro anunciou que venderá 
peito de frango de laboratório por US$ 
7,70 a libra, ante os US$ 18 a libra 
praticados seis meses antes. 
 

Algas e insetos 

 
A múlti americana também vê o 
surgimento de novos produtos no 
mercado com origens nada 
convencionais, como hambúrgueres 
produzidos a partir de elementos 
encontrados no ar e até de cinza 
vulcânica. Também aposta no aumento 
de refeições feitas a partir de algas 
marinhas e de insetos, que também 
contêm proteína. 
 
O horizonte aponta a fermentação como 
uma via de produção de proteínas 
“promissora”. Pode se tornar um 
“serviço” que indústrias de alimentos, 
como a ADM, prestariam a empresas 
produtoras de proteínas alternativas. 
 

Peru plant based 

 
A múlti também acredita que as marcas 
vão evoluir na reprodução de proteínas à 
base de plantas com texturas que imitam 
cada melhor músculos e animais, como 
bistecas e mariscos. “Não demorará até 
que famílias estejam cortando perus 
feitos à base de plantas nos feriados”, 
disse a ADM, em nota. 
 
A sustentabilidade de toda a cadeia de 
produção tende a ser mais cobrada das 
empresas que produzem proteínas 
alternativas, prevê a multinacional. A 
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ADM disse que já está preparada para 
avançar em uma estratégia “da semente 
ao prato” que implica práticas 
sustentáveis, éticas e transparentes a 
respeito do impacto ambiental da 
produção das fontes de proteína. 
 

Público infantil 

 
A múlti ainda acredita que a indústria se 
moverá para a produção de proteínas 
mais “amigáveis” ao público infantil. 
Uma pesquisa interna da ADM indicou 
que a maior parte do público 
“flexitariano” é de pais e mães que 
procuram por produtos nutritivos e 
saborosos para toda sua família. 
 
Por fim, a ADM também aposta no 
desenvolvimento de refeições típicas à 
base de plantas, como o prato árabe 
shawarma, tradicionalmente feito de 
carne de carneiro ou de frango; do bife 
alemão schnitzel, tradicionalmente de 
carne bovina; ou de bolinhos de camarão 
chineses. A gigante americana aposta 
que as marcas estão buscando 
desenvolver “uma série de alimentos 
‘confortáveis’ análogos” com igual sabor 
e sensação de saciedade. 
 

https://valor.globo.com/agronegocios/

noticia/2022/02/08/carne-de-ar-

refeicao-com-insetos-as-novas-

tendencias-para-proteinas-

alternativas.ghtml 
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Legislação 

União poderá pagar mais 
créditos de PIS/Cofins com 
base na “tese do século” 
 
Associações propõem a empresas aderir 
a ações coletivas, mas existem riscos 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
08/02/2022 05h00  Atualizado há 23 
horas 

 

 

Advogado Luca Salvoni: Juízes podem 
entender que há eleição de conveniência, 
que gera dois acessos ao Judiciário — 
Foto: Silvia Zamboni/Valor 

Um desdobramento da “tese do 
século” - que excluiu o ICMS do 
cálculo do PIS e da Cofins - pode 
deixar a conta a ser paga 
pela União superior ao valor estimado 
de R$ 358 bilhões. Empresas vêm 
sendo procuradas por associações e 
sindicatos com uma oferta tentadora: se 
filiar e, em troca, ter o direito de se 
beneficiar de uma ação coletiva que 
pode aumentar o volume de créditos 
tributários a receber. 
 
Na maioria das propostas das entidades, 
as ações coletivas são mais antigas do 
que as ações individuais das empresas. 
Por isso, segundo advogados, haveria 
possibilidade de obter o direito a um 
volume maior de créditos. Contudo, eles 

alertam que há riscos a serem 
considerados. 
Quando o contribuinte vence uma 
discussão sobre cobrança de tributos, 
tem o direito de receber de volta o que 
pagou a mais desde os cinco 
anos anteriores ao ajuizamento da 
ação. Se entrou com o processo em 2015, 
por exemplo, é reembolsado desde 2010. 
No caso da tese do século existe ainda 
uma peculiaridade. Quando o Supremo 
Tribunal Federal (STF) julgou o tema 
optou por modular os efeitos da decisão, 
limitando-os no tempo. 
 
Contribuintes que ajuizaram ação até o 
julgamento de mérito (15 de março de 
2017) têm o direito à restituição integral 
- desde os cinco anos anteriores à ação. 
Mas para quem ajuizou ação depois de 
15 de março de 2017 a recuperação do 
passado ficou limitada. Uma empresa 
que entrou com o processo em 2018, por 
exemplo, só pode recuperar o que pagou 
de forma indevida desde 15 de março de 
2017. 
 
Essa sistemática reduziu um pouco a 
conta para o governo, mas ela ainda é 
alta. O Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT) 
estima que a tese do século gerou R$ 358 
bilhões em créditos tributários. 
 
Agora, com a oferta de decisões 
coletivas, abre-se uma nova janela. A 
empresa que optar por aderir à proposta 
das associações e dos sindicatos poderá 
usar a ação coletiva para ter acesso a 
créditos que não seriam alcançados com 
a ação individual. 
 
Dois clientes dos advogados Luca 
Salvoni e Gabriel Baccarini, do escritório 
Cascione, receberam oferta para se 
beneficiar de decisão coletiva. Como os 
sindicatos ajuizaram os mandados de 
segurança no ano de 2006, os associados 
poderão ter o direito de receber a 
restituição desde 2001. 
 
A estratégia seria arriscada demais, na 
visão dos advogados. Apesar de o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
permitir a filiação tardia - após o 
ajuizamento da ação coletiva -, eles 



9 

 

ponderam que não há decisão na Corte a 
respeito, relacionada especificamente à 
tese do século. 
 
“É possível que entendam como uma 
eleição de conveniência, que gera dois 
acessos ao Judiciário e o sistema não 
deveria comportar”, diz Salvoni. Além 
disso, complementa Baccarini, o 
Judiciário pode interpretar como um 
desrespeito à modulação de efeitos 
estabelecida pelo STF. 
 
Existe pelo menos uma decisão sobre o 
tema. Foi proferida pela 1ª Vara Federal 
de Jundiaí (SP) em agosto do ano 
passado. Uma empresa do setor de 
alimentos foi à Justiça pedir para 
aproveitar os créditos fiscais por meio de 
uma decisão coletiva. O mandado de 
segurança foi ajuizado pela associação 
em 2006 e a empresa se filiou em 2021. 
 
O juiz José Tarcísio Januário negou o 
pedido. Considerou que haveria violação 
à decisão do STF. Para ter acesso ao 
benefício, disse, a empresa deveria 
comprovar filiação anterior a 15 de 
março de 2017 - período que escapa da 
modulação de efeitos. Declarou que 
permitir o uso dos créditos “implica a 
possibilidade de verdadeiro comércio 
de decisões judiciais por associações 
com objeto genérico” (processo nº 
5003367-36.2021.4.03.6128). 
 
Especialista na área, Priscila Faricelli, do 
escritório Demarest, diz que entre as 
empresas que aderem à filiação, existem 
duas situações: as que antes de usar os 
créditos preferem pedir autorização da 
Justiça - como no caso de Jundiaí - e as 
que optam por fazer a habilitação do 
crédito que entendem ter direito 
diretamente na Receita Federal. 
 
Nessa segunda hipótese, contudo, os 
riscos são maiores. O Fisco tem até cinco 
anos para fiscalizar as compensações de 
créditos tributários feitas pelos 
contribuintes. Se entender de modo 
contrário à empresa, os tributos pagos 
com o crédito ficam em aberto e, além de 
arcar com juros e correção, terá que 
pagar multa. 

“Em algumas situações pode fazer 
sentido. Mas em outras a empresa pode 
achar que está ganhando um crédito 
quando, na verdade, está ganhando um 
possível passivo futuro”, observa Leo 
Lopes, sócio do FAS Advogados. 
 
Além dos riscos tributários envolvidos, 
haveria reflexos trabalhistas com a 
filiação, segundo Lopes. Para uma 
empresa cliente dele que recebeu a 
proposta, por exemplo, a mudança de 
sindicato demandaria ajustes internos. 
 
Há ainda custos na filiação e no 
pagamento dos honorários de êxito para 
o advogado da associação ou do 
sindicato. Essa cobrança varia 
entre 20% e 30% dos créditos que se 
pretende recuperar e a maioria cobra no 
momento em que a empresa afirma ter 
interesse em usar a decisão. 
 
Para o procurador Thiago Silveira, 
coordenador-geral da representação 
judicial da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) no STJ, a 
possibilidade de utilização dessas 
decisões coletivas gera manipulação do 
sistema e total desrespeito à modulação 
de efeitos do STF. “Certamente essa 
prática não será permitida”. 
 
Silveira afirma que a procuradoria tenta 
combater também a atuação de 
associações que considera não ter 
legitimidade para representar os 
contribuintes. Uma delas, a Associação 
Nacional dos Contribuintes de Tributos 
(ANCT). “É um escritório de advocacia 
revestido de associação com milhares de 
ações ajuizadas em todos os tribunais”, 
diz Silveira, acrescentando que esse caso 
está no STF (RE 1.296.035). 
 
A ANCT foi procurada pelo Valor e 
afirmou, por meio de nota, que “repudia 
veemente qualquer entendimento que se 
manifeste contrário aos direitos dos 
contribuintes em obter 
restituição/compensação dos tributos 
pagos a mais”, especialmente quando há 
decisão do STF - caso da tese do século. 
Diz ter sido criada em 2013 e é “uma 
instituição da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, que luta pelos direitos dos 
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contribuintes”. Segundo a nota, tem 1,3 
mil associados. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/02/08/uniao-podera-pagar-
mais-creditos-de-pis-cofins-com-base-
na-tese-do-seculo.ghtml 

 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/08/uniao-podera-pagar-mais-creditos-de-pis-cofins-com-base-na-tese-do-seculo.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/08/uniao-podera-pagar-mais-creditos-de-pis-cofins-com-base-na-tese-do-seculo.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/08/uniao-podera-pagar-mais-creditos-de-pis-cofins-com-base-na-tese-do-seculo.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/08/uniao-podera-pagar-mais-creditos-de-pis-cofins-com-base-na-tese-do-seculo.ghtml
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Valor Jurídico 

PGFN leva ao STF “corrida de 
contribuintes” para exclusão 
do IR e da CSLL sobre a Selic 
 
Fazenda pede que a Corte limite os 
efeitos da decisão sobre o tema 
 
Brasília 
08/02/2022 14h10  Atualizado há 17 
horas 

 
 
A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) pediu 
esclarecimentos ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre a decisão que 
excluiu o IR e a CSLL da Selic. Em 
recurso (embargos de declaração), a 
Fazenda pede que seja fixado um limite 
temporal à decisão por causa da “corrida 
ao Judiciário” para aproveitar a 
tese, noticiada pelo Valor nesta 
coluna. 
 
Em setembro, o STF afastou a cobrança 
de IR e CSLL sobre a Selic incidente nos 
casos de restituição de impostos que 
foram pagos a mais (repetição de 
indébito). No recurso apresentado na 
segunda-feira, a Fazenda afirma que a 
decisão mudou a jurisprudência dos 
tribunais sobre o assunto e pede que o 
entendimento alcance somente fatos 
ocorridos a partir do julgamento da 
repercussão geral finalizado em 24 de 
setembro de 2021. Ou seja, todas as 
cobranças feitas antes dessa data seriam 
mantidas. 
 
Seria uma inovação nas modulações do 
Supremo. “Houve uma verdadeira 
corrida dos contribuintes para o 
ajuizamento de ações sobre a matéria, 
com vistas à fruição de eventual ressalva 
às ações já ajuizadas”, afirma a 
procuradoria no recurso, citando a 
matéria do Valor. 

Dados extraídos do sistema de 
acompanhamento judicial da PGFN 
demonstram o registro de mais 
de 10.000 processos sobre o tema, 
sendo que 7.428 são de primeira 
instância. Após a inclusão em pauta do 
leading case no dia 1 de setembro de 
2021, foram protocolados 1.820 
casos no país, dentre os quais 1.344 
processos foram ajuizados entre 17 de 
setembro 2021 e 24 de setembro 2021 
(período de julgamento virtual). Assim, 
causas iniciadas após 1º de setembro 
correspondem a 24,5% das em primeira 
instância sobre a temática. 
 
Pedidos 
 
Para a Fazenda, os dados evidenciam a 
utilização, por parte dos contribuintes, 
da ressalva à modulação de efeitos por 
vezes aplicada às ações já ajuizadas, 
como forma de esvaziar o instituto. Além 
da modulação (marco temporal para os 
efeitos da decisão), a União também 
pediu que sejam feitos esclarecimentos 
sobre o IRPJ – já que o caso tratava 
apenas de IRPF – e que o entendimento 
não seja ampliado para outros assuntos, 
fora da restituição de indébito. 
 

 

dinheiro; real; moeda — Foto: Marcos 
Santos/USP Imagens 

Segundo a PGFN, os contribuintes 
tentam ampliar a decisão e afastar a 
tributação da Selic devida no contexto 
“de todos os tipos de pedidos de 
restituição, de compensação, de 
levantamento de depósito judicial, além 
dos juros de mora em geral, inclusive 
aqueles pagos em decorrência de atraso 
no cumprimento de obrigações 
avençadas entre particulares”. 

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2021/09/empresas-correm-para-aproveitar-decisao-do-stf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2021/09/empresas-correm-para-aproveitar-decisao-do-stf.ghtml
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Ainda segundo a PGFN, a aplicação do 
entendimento do STF aos juros de mora 
em casos entre particulares implicaria a 
tributação somente do valor histórico 
das dívidas pagas com atraso, ainda que 
se trate de situação totalmente distinta, 
e esses juros impliquem acréscimo 
patrimonial para o credor, sem que 
sequer tenha ocorrido qualquer 
cobrança indevida pelas Fazendas 
Públicas. Como exemplo do que poderia 
acontecer se esse raciocínio prevalecer, a 
PGFN afirma que juros de mora obtidos 
pelos bancos de seus correntistas 
poderiam se tornar rendimentos isentos 
de tributação. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/02/pgfn-leva-ao-
stf-corrida-de-contribuintes-para-
exclusao-do-ir-e-da-csll-sobre-a-
selic.ghtml 
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/pgfn-leva-ao-stf-corrida-de-contribuintes-para-exclusao-do-ir-e-da-csll-sobre-a-selic.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/pgfn-leva-ao-stf-corrida-de-contribuintes-para-exclusao-do-ir-e-da-csll-sobre-a-selic.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/pgfn-leva-ao-stf-corrida-de-contribuintes-para-exclusao-do-ir-e-da-csll-sobre-a-selic.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/pgfn-leva-ao-stf-corrida-de-contribuintes-para-exclusao-do-ir-e-da-csll-sobre-a-selic.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/pgfn-leva-ao-stf-corrida-de-contribuintes-para-exclusao-do-ir-e-da-csll-sobre-a-selic.ghtml
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Economia 

Apoio à 'PEC Kamikaze' 
amplia risco fiscal, e mercado 
já vê Selic acima de 12% 
 
Proposta, que reduz impostos sobre 
combustíveis e prevê ajuda para 
caminhoneiro, já tem assinaturas para 
iniciar tramitação, incluindo a do filho 
de Bolsonaro 
 
Fernanda Trisotto 
09/02/2022 - 08:01 / Atualizado em 
09/02/2022 - 08:23 
 

Propostas no Congresso que zeram ou 

reduzem impostos sem compensação de 

arrecadação preocupam economistas 

Foto: Daniel Marenco / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O risco fiscal da adoção de 

políticas que aumentam o gasto e 

reduzem a arrecadação em ano eleitoral, 

como a proposta de emenda à 

Constituição (PEC) que permite zerar 

impostos federais de gasolina e diesel, 

está fazendo o mercado prever que os 

juros vão subir mais e ficar em patamar 

elevado por mais tempo. 

 

Cresce a parcela de economistas que 

estimam que os juros possam encerrar o 

ano acima de 12%, embora a última 

pesquisa Focus, do Banco Central (BC) 

ainda aponte uma corrente majoritária 

que espera taxa de 11,75% ao ano. Agora, 

já há quem preveja juros de 12,5% ao ano 

em dezembro. 

 

Há duas propostas que mexem com 

tributos de combustíveis no Congresso. 

A PEC dos Combustíveis foi apresentada 

na Câmara e prevê zerar os tributos 

sobre gasolina, diesel e gás, sem 

compensação de receita. O impacto 

estimado é de R$ 54 bilhões. 

 

INFLAÇÃO PESOU NO BOLSO DO 
BRASILEIRO EM 2021. VEJA 
QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS 
VILÕES 
 

  

Os combustíveis foram os principais 

vilões da inflação em 2021. O etanol 

disparou 62,23% no ano passado. Já a 

gasolina, 47,49%. O gás de botijão subiu 

36,99%. São preços que influenciam 

outros preços na economia Foto: Edilson 

Dantas / Agência O Globo 

https://oglobo.globo.com/economia/2270-pec-dos-combustiveis-que-zera-imposto-sobre-gasolina-diesel-gas-em-2022-2023-apresentada-por-deputado-25379347
https://oglobo.globo.com/economia/2270-pec-dos-combustiveis-que-zera-imposto-sobre-gasolina-diesel-gas-em-2022-2023-apresentada-por-deputado-25379347
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
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Com a alta nos preços dos combustíveis, 

o grupo dos transportes teve alta forte 

em 2021, pesando no bolso dos mais 

pobres. A alta acumulada foi de 21,03% 

Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo 

 

Entre os gêneros alimentícios, o café foi 

um dos que mais encareceram em 2021. 

Os alimentos formam um dos grupos de 

maior alta de preços na composição do 

IPCA: subiram 14% no ano passado. As 

bebidas ficaram, em média, 7,94% mais 

caras. Foto: Arquivo 

 

Até mesmo o churrasco, uma das 

principais escolhas de lazer do brasileiro 

nas horas vagas, ficou salgado em 2021. 

As carnes subiram 8,45% em média no 

ano passado Foto: Fábio Rossi / Agência 

O Globo 

 

Outro item essencial no orçamento do 

brasileiro, a energia elétrica disparou em 

2021 sob efeito da crise hídrica, que 

limitou a operação de hidréletricas. No 

ano, tarifa de eletricidade residencial 

subiu 21,21% Foto: TINGSHU WANG / 

Reuters 

 

 

 

A inflação fez disparar o IGP-M, índice 

que reajusta contratos de aluguel, que 

tiveram alta média de 6,96% segundo o 

IBGE. Além disso, preços de material de 

construção encareceram imóveis novos 

e reformas. Resultado: o grupo 

habitação acumulou alta de 13,05% em 

2021. Foto: Brenno Carvalho / Agência 

O Globo 
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E a chamada "PEC Kamikaze", 

apresentada no Senado e que, além da 

redução de impostos, propõe um vale-

diesel para caminhoneiros e subsídios 

para mobilidade urbana, com impacto 

total de cerca de R$ 100 bilhões. 

 

Esta última já conta com as assinaturas 

necessárias para tramitar no 

Senado, incluindo a de Flávio 

Bolsonaro (PSL/RJ), filho do presidente 

da República. 

 

Ata do Copom mais dura 

 
O temor dos analistas, caso uma dessas 

PECs vá à frente, é o mesmo do Banco 

Central, conforme ficou claro na 

ata da última reunião do Comitê de 

Política Monetária (Copom), que 

aconteceu na última quarta-feira, 

quando a Selic subiu de 9,25% para 

10,75% ao ano. 

 

“O Comitê nota que mesmo políticas 

fiscais que tenham efeitos baixistas 

sobre a inflação no curto prazo podem 

causar deterioração nos prêmios de 

risco, aumento das expectativas de 

inflação e, consequentemente, um efeito 

altista na inflação prospectiva”, diz a ata. 

 

AS CIDADES MAIS CARAS DO 
MUNDO 
  

Tel Aviv subiu e ficou em primeiro lugar 

Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo 

A Torre Eiffel, em Paris: cidade desceu 

uma posição no ranking das cidades 

mais caras do mundo Foto: PHILIPPE 

LOPEZ / AFP 

 

Cingapura. A vista aérea do circuito nas 

ruas de Marina Bay Foto: Tim Chong / 

Reuters 

 

https://oglobo.globo.com/economia/2270-chamada-de-pec-kamikaze-proposta-do-senado-inclui-ate-vale-para-caminhoneiro-25380228
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-flavio-bolsonaro-assina-pec-kamikaze-que-tera-impacto-de-mais-de-100-bi-chamada-por-guedes-de-bomba-fiscal-rv1-25385033
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-flavio-bolsonaro-assina-pec-kamikaze-que-tera-impacto-de-mais-de-100-bi-chamada-por-guedes-de-bomba-fiscal-rv1-25385033
https://oglobo.globo.com/economia/2270-risco-fiscal-com-aumento-de-gastos-em-ano-eleitoral-pode-elevar-inflacao-diz-bc-25385089
https://oglobo.globo.com/economia/2270-risco-fiscal-com-aumento-de-gastos-em-ano-eleitoral-pode-elevar-inflacao-diz-bc-25385089
https://oglobo.globo.com/economia/2270-risco-fiscal-com-aumento-de-gastos-em-ano-eleitoral-pode-elevar-inflacao-diz-bc-25385089
https://oglobo.globo.com/economia/as-cidades-mais-caras-do-mundo-25301002
https://oglobo.globo.com/economia/as-cidades-mais-caras-do-mundo-25301002
https://oglobo.globo.com/economia/as-cidades-mais-caras-do-mundo-25301002
https://oglobo.globo.com/economia/as-cidades-mais-caras-do-mundo-25301002
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Zurique, na Suíça, divide posição com 

Paris e Hong Kong Foto: Jan Geerk / 

Divulgação 

Hong Kong se manteve no topo do 

ranking das cidades mais caras do 

mundo, ocupando a quinta posição 

Foto: Bloomberg 

 

Nova York retoma a sétima posição do 

ranking. Foto: Bloomberg 

 

Genebra, onde fica a sede da 

Organização Mundial do Comércio 

(OMC), fica na sétima posição Foto: 

Fabrice Coffrini / AFP 

Copenhagem, na Dinamarca, aparece 

em oitavo lugar, na frente de Los 

Angeles no ranking Foto: Bax Lindhardt 

/ Reuters 

 

Los Angeles se manteve em nono lugar. 

Foto: Pixabay 
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Osaka, no Japão, caiu para a última 

posição no top10 Foto: Pixabay 

 

A avaliação de Piter Carvalho, 

economista da Valor Investimentos, é 

que a ata do Copom foi mais dura que a 

própria carta que Roberto Campos Neto, 

presidente do BC, escreveu para 

justificar o descumprimento da meta de 

inflação em 2021, mostrando 

claramente como a condução da política 

fiscal está prejudicando a política 

monetária: 

 

— Essas políticas de curto prazo são 

mais eleitoreiras e só jogam o problema 

para o próximo ano, porque aumentam 

o risco Brasil, aumentam o prêmio de 

risco que vamos pagar para quem 

investir aqui e geram mais inflação. 

 

Alta de juros no exterior 
 

O comitê diz que as expectativas 

começaram a ficar longe da meta de 

inflação (entre 2% e 5%) em prazos mais 

longos, por causa das incertezas no 

campo fiscal, o que exige juros mais 

altos. “Esmorecimento no esforço de 

reformas estruturais e alterações de 

caráter permanente no processo de 

ajuste das contas públicas podem elevar 

a taxa de juros estrutural da economia”, 

alerta na ata. 

 

Para Camila Abdelmalack, economista-

chefe da Veedha Investimentos, o 

reforço da preocupação com os impactos 

da política fiscal na inflação na ata é uma 

pontuação “discreta” sobre a PEC dos 

Combustíveis, que pode influenciar o 

resultado final da Selic em 2022. 

 

Ela revisou suas projeções para os juros 

este ano. Antes, estimava que a taxa 

chegaria a 11,5%, mas corrigiu para 

12,5%. Camila espera que o Copom suba 

para esse patamar já na reunião de maio. 

Para ela, haverá alta de 1 ponto 

percentual (p.p.) em março e mais 0,75 

p.p. em maio: 

 

— Eles indicaram claramente (na ata) 

essa possibilidade, talvez para o 

mercado corrigir a expectativa que tem 

em relação ao fim do ciclo de elevação de 

juros. Eles pesam muito a questão desse 

susto que podemos ter com a política 

fiscal. 

 

Efeitos sobre inflação 

 
Para Carvalho, da Valor Investimentos, 

o controle da inflação será uma tarefa 

árdua para o Banco Central este ano. Por 

isso, ele prevê que os juros fechem o ano 

em 12%. Além de fatores que o BC não 

pode controlar — como o preço 
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de commodities, combustíveis e energia, 

e a condução da política fiscal — há o 

cenário externo: 

 

— O BC mostra que vai continuar 

subindo os juros, mas não dá previsão 

porque ainda precisa calibrar e fará isso 

agora, porque o mundo começa a falar 

em aperto monetário, como na zona do 

euro e nos Estados Unidos. O BC 

queimou a largada, se antecipou e elevou 

os juros. Isso pode ser perigoso. Vamos 

ver como vai ficar esse acerto do 

compasso. 

 

Simone Pasianotto, economista chefe da 

Reag Investimentos, diz que a questão 

fiscal tem tido um peso maior na alta de 

juros. Pelas suas projeções, a Selic deve 

fechar 2022 em 12,25%, com inflação em 

5,9%: 

 

— Ficou clara a preocupação com as 

políticas fiscais, uma crítica à PEC dos 

Combustíveis. Estão preocupados com o 

efeito dessa política fiscal no combate à 

inflação. O mercado não está gostando 

da PEC, apesar da possibilidade de 

efeitos positivos no curto prazo. 

 

Números bons em 2021 
 
Desde que o BC acelerou a subida dos 

juros em outubro do ano passado, houve 

a flexibilização do teto de gastos (regra 

que impede o crescimento das despesas 

acima da inflação), a PEC dos 

Combustíveis e, agora, a PEC que foi 

apresentada no Senado, com previsão de 

auxílio-caminhoneiro, subsídio de 100% 

no gás de cozinha e para energia, com 

impacto fiscal de R$ 100 bilhões: 

 

— Tudo isso aumentou o prêmio na 

curva de juros e induziu essa aceleração 

no ritmo da Selic. Se não fosse isso, 

talvez tivéssemos Taxa Selic de um 

dígito e não de dois dígitos, por causa da 

percepção de risco em relação ao fiscal — 

diz Simone. 

 

A bomba fiscal vem após o governo ter 

divulgado bons resultados no campo 

fiscal em 2021. As contas do 

governo federal fecharam o ano passado 

com um rombo de R$ 35,1 bilhões, o 

melhor resultado desde 2014. Já o setor 

público consolidado (com estados, 

municípios e estatais) teve o primeiro 

superávit desde 2013, e a dívida pública 

caiu. O BC reconhece a melhora, mas 

reforça os riscos: 

 

“Apesar do desempenho mais positivo 

das contas públicas, o Comitê avalia que 

a incerteza em relação ao arcabouço 

fiscal segue mantendo elevado o risco de 

desancoragem das expectativas de 

inflação, e, portanto, a assimetria altista 

no balanço de riscos. Isso implica maior 

probabilidade de trajetórias para 

inflação acima do projetado de acordo 

com o cenário de referência.” 

 

Recados contidos na ata do 
Copom PEC dos Combustíveis 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-rombo-nas-contas-do-governo-em-2021-ficara-abaixo-de-40-bi-no-melhor-resultado-desde-2014-25367413
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-rombo-nas-contas-do-governo-em-2021-ficara-abaixo-de-40-bi-no-melhor-resultado-desde-2014-25367413
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-setor-publico-tem-1-superavit-desde-2013-divida-publica-cai-pais-criou-27-milhoes-de-vagas-com-carteira-25374325
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-setor-publico-tem-1-superavit-desde-2013-divida-publica-cai-pais-criou-27-milhoes-de-vagas-com-carteira-25374325
https://oglobo.globo.com/economia/alvaro-gribel/1030072-divida-cai-mas-contas-sao-ruins-rv2-25375507
https://oglobo.globo.com/economia/alvaro-gribel/1030072-divida-cai-mas-contas-sao-ruins-rv2-25375507
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“O Comitê nota que mesmo políticas 

fiscais que tenham efeitos baixistas 

sobre a inflação no curto prazo podem 

causar deterioração nos prêmios de 

risco, aumento das expectativas de 

inflação e, consequentemente, um efeito 

altista na inflação prospectiva”.  

 

Economistas associam esse trecho da ata 

à PEC dos Combustíveis que pode zerar 

impostos federais de gasolina, diesel e 

gás de cozinha e permitir que os estados 

façam o mesmo. O objetivo da PEC é 

reduzir o preço da gasolina, um dos 

principais responsáveis pela inflação 

acima de 10% ao ano em 12 meses. 

 

Teto de gastos 

 
“Esmorecimento no esforço de reformas 

estruturais e alterações de caráter 

permanente no processo de ajuste das 

contas públicas podem elevar a taxa de 

juros estrutural da economia.” Apesar de 

o Banco Central não citar 

explicitamente, a proposta de emenda à 

Constituição (PEC) dos Precatórios 

alterou o cálculo do teto de gastos para 

caber o pagamento do Auxílio Brasil. 

 

Contas melhores 

 
“Apesar do desempenho mais positivo 

das contas públicas, o Comitê avalia que 

a incerteza em relação ao arcabouço 

fiscal segue mantendo elevado o risco de 

desancoragem das expectativas de 

inflação”. A preocupação com a situação 

fiscal ficou evidente em várias partes do 

documento, até mesmo quando o BC 

reconhecia a melhoria nas contas 

públicas em 2021. 

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

acroeconomia/apoio-pec-kamikaze-

amplia-risco-fiscal-mercado-ja-ve-selic-

acima-de-12-1-25386544 

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/apoio-pec-kamikaze-amplia-risco-fiscal-mercado-ja-ve-selic-acima-de-12-1-25386544
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/apoio-pec-kamikaze-amplia-risco-fiscal-mercado-ja-ve-selic-acima-de-12-1-25386544
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/apoio-pec-kamikaze-amplia-risco-fiscal-mercado-ja-ve-selic-acima-de-12-1-25386544
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/apoio-pec-kamikaze-amplia-risco-fiscal-mercado-ja-ve-selic-acima-de-12-1-25386544
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Economia 

Corte de verbas do INPI pode 
provocar 'colapso' no registro 
de marcas e patentes 
 
Órgão perdeu quase metade da previsão 
de Orçamento no Congresso. Em ofício 
ao Ministério da Economia, dirigente 
prevê paralisação por falta de recursos a 
partir de maio 
 
Manoel Ventura 
09/02/2022 - 04:30 
 

Corte de verbas do INPI pode provocar 

'colapso' no registro de marcas e 

patentes Foto: Marcelo Theobald / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — Responsável pelo registro 

de marcas e patentes, o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial 

(INPIi) afirma que corre risco de um 

“colapso”, com total paralisação das 

atividades a partir de maio por falta de 

recursos. O orçamento do órgão ligado 

ao Ministério da Economia foi cortado 

para R$ 34 milhões pelo Congresso, 

enquanto a proposta original da pasta 

era de R$ 70 milhões. 

Em ofício encaminhado a secretários do 

ministério, ao qual o GLOBO teve 

acesso, o presidente do órgão, Cláudio 

Furtado, pede a recomposição dos 

recursos e afirma que “está delineado 

um cenário de total paralisação do 

instituto”. 

 

O Brasil já tem um cenário de atraso na 

concessão de patentes, o que é criticado 

por empresários e especialistas. Em 

média, uma patente demora mais de 

cinco anos para ser concedida no país, de 

acordo com a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual. 

 

Isso faz o Brasil ser campeão do atraso 

na concessão de patentes, atrás de países 

como Equador, Tailândia e Índia. 

 

No ofício a secretários do Ministério da 

Economia, Furtado afirma que o acesso 

às bases de dados será reduzido de 

imediato e a partir de maio será 

totalmente interrompido. “Isso trará 

severos impactos na realização do exame 

técnico de patentes, de marcas, na 

condução dos Estudos e Radares 

Tecnológicos e comprometerá a 

aderência do Brasil aos tratados 

internacionais”, diz o texto. 

 

Além disso, segundo o INPI, as despesas 

com mão de obra terceirizada serão 

interrompidas de forma total no mês de 

maio. Esse corte, diz o ofício, “impactará 

sobremaneira as atividades 
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institucionais, uma vez que a falta de 

servidores, que vem aumentando ao 

longo de anos, está longe de ser 

solucionada e ela impede o crescimento 

operacional para atender à crescente 

demanda de serviços com impacto para 

a imagem institucional do INPI, 

doméstica e internacional”. 

 

Outro alerta feito é com relação aos 

serviços de tecnologia da informação, 

que também serão afetados. 

 

De acordo com planilhas anexadas ao 

pedido por mais recursos, faltarão 

recursos até para coisas básicas a partir 

de maio, como o aluguel do prédio onde 

está o escritório do Inpi no Rio. Para 

essa e outras unidades, também faltaria 

recursos para serviços de apoio 

administrativo e taxas de iluminação. 

 

O presidente do INPI já havia enviado à 

Câmara e ao Senado uma carta para não 

ter o orçamento do órgão reduzido. Ele 

argumentou que os cortes de gastos não 

significam economia de despesa pública 

e iriam impossibilitar a prestação de 

serviços de propriedade industrial à 

sociedade. 

 

O INPI argumenta que tem conseguido 

ganhos de produtividade, como 

aumento de 137,5% em decisões técnicas 

de patentes e de 57,8% nas decisões de 

marcas. A possibilidade de paralisia no 

Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial é um reflexo nos cortes de R$ 

5 bilhões nos gastos do Ministério da 

Economia, feito pelo Congresso durante 

a tramitação do Orçamento deste ano. 

 

O corte é equivalente a metade do total 

das despesas discricionárias do 

ministério — ou seja, os gastos que não 

são para os pagamentos de salários. A 

tesourada do Congresso também atingiu 

outros órgãos vinculados ao Ministério 

da Economia, como a Receita Federal. 

https://oglobo.globo.com/economia/co
rte-de-verbas-do-inpi-pode-provocar-
colapso-no-registro-de-marcas-
patentes-25386261 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/corte-de-verbas-do-inpi-pode-provocar-colapso-no-registro-de-marcas-patentes-25386261
https://oglobo.globo.com/economia/corte-de-verbas-do-inpi-pode-provocar-colapso-no-registro-de-marcas-patentes-25386261
https://oglobo.globo.com/economia/corte-de-verbas-do-inpi-pode-provocar-colapso-no-registro-de-marcas-patentes-25386261
https://oglobo.globo.com/economia/corte-de-verbas-do-inpi-pode-provocar-colapso-no-registro-de-marcas-patentes-25386261
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Economia 

Mercado já prevê Selic a 
12,25% e fim de alta de juros 
só em maio após ata do BC 
 
Com mudança de tom do Copom, 
instituições financeiras revisaram para 
cima a previsão para a taxa básica de 
juros no ano; para o Banco Central, 
projetos como a PEC dos Combustíveis 
podem afetar as contas públicas 
Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos, O 
Estado de S.Paulo 
09 de fevereiro de 2022 | 05h00 
 

BRASÍLIA - O Banco Central indicou 

ontem, na ata da reunião do Comitê de 

Política Monetária 

(Copom) realizada na semana passada, 

que o aumento da Selic será maior 

do que o esperado pelo mercado e 

que não deve terminar em março. 

O documento alertou ainda para o risco 

de uma alta ainda maior da inflação com 

projetos como a Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) que desonera 

os combustíveis, em negociação entre 

governo e Congresso. 

 

Na semana passada, o Copom elevou 

a Selic em 1,50 ponto porcentual, 

de 9,25% para 10,75% ao ano, a 

oitava alta seguida. Na ocasião, o BC 

chegou a sinalizar uma redução do ritmo 

de aperto monetário no seu próximo 

encontro, em março.  

 

Banco Central disse que aperto no ajuste 

monetário não significa o encerramento 

da alta do ciclo de juros. Foto: Marcello 

Casal Jr./Agência Brasil 

 

No entanto, o tom mais duro da ata fez 

disparar uma corrida de revisões pelas 

instituições financeiras, com a 

estimativa feita pela maioria dos 

economistas de uma Selic subindo de 

11,75% para 12,25% até maio, quando a 

perspectiva é de que haja o fim do ciclo 

de aperto monetário, segundo pesquisa 

do Projeções Broadcast.  

 

Efeito inverso 

 
Na ata, o BC apontou, sem citar 

nenhuma iniciativa específica, que uma 

redução de impostos sobre combustíveis 

e energia pode ter efeito contrário ao 

desejado. “O Comitê nota que, mesmo 

políticas fiscais que tenham efeitos 

baixistas sobre a inflação no curto prazo, 

podem causar (...) aumento das 

expectativas de inflação”, destacou o BC 

no documento. 

 

Hoje, existem em discussão três 

propostas para mudar a tributação dos 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ciclo-alta-juros-banco-central,70003972810
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ciclo-alta-juros-banco-central,70003972810
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ciclo-alta-juros-banco-central,70003972810
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-economia-imposto-diesel-pec-kamikaze-senado-combustivel,70003969839
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-economia-imposto-diesel-pec-kamikaze-senado-combustivel,70003969839
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-economia-imposto-diesel-pec-kamikaze-senado-combustivel,70003969839
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Congresso%20nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,copom-selic-10-75-investimentos,70003967956
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,copom-selic-10-75-investimentos,70003967956
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combustíveis. Uma do Senado, que, 

além de reduzir os tributos sobre 

combustíveis, cria um vale-diesel para 

caminhoneiros, dá subsídio para tarifas 

de ônibus e amplia o vale-gás. O impacto 

total, segundo integrantes da equipe 

econômica, supera R$ 100 bilhões. Já o 

custo da proposta negociada na Câmara, 

que prevê a redução de impostos sobre 

combustíveis em 2022 e 2023, seria de 

R$ 50 bilhões. A equipe econômica 

defende só a desoneração sobre o diesel, 

com impacto entre R$ 17 bilhões e R$ 18 

bilhões. 

 

No documento, o BC afirmou ainda que 

a intenção do colegiado em reduzir o 

ritmo de ajuste monetário a partir de 

março não significa encerrar o ciclo de 

aumento de juros no próximo encontro. 

O BC citou, explicitamente, “ajustes 

adicionais”, sem revelar, entretanto, a 

magnitude desses movimentos à frente, 

para lidar com as incertezas do cenário. 

 

Estimativas 

 
Após a divulgação do documento, 

instituições financeiras como JP 

Morgan, Barclays e Itaú 

Unibanco revisaram suas projeções 

para a Selic no fim do ciclo de alta.  

 

“A ata da última reunião do Copom 

indica que as autoridades vislumbram 

um ritmo mais lento de elevação da taxa 

Selic à frente, mas sem uma pausa 

iminente”, avaliou o economista-chefe 

do Itaú, Mario Mesquita, em relatório 

que comunicou a revisão da estimativa 

do banco, de 11,75% para 12,50%. 

/COLABORARAM CÍCERO 

COTRIM E MARIANNA GUALTER 

 

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

ias/geral,mercado-ja-preve-selic-a-12-

25-e-fim-de-alta-de-juros-so-em-maio-

apos-ata-do-bc,70003973482 

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/JP%20Morgan
https://tudo-sobre.estadao.com.br/JP%20Morgan
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itau-banco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itau-banco
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-ja-preve-selic-a-12-25-e-fim-de-alta-de-juros-so-em-maio-apos-ata-do-bc,70003973482
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-ja-preve-selic-a-12-25-e-fim-de-alta-de-juros-so-em-maio-apos-ata-do-bc,70003973482
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-ja-preve-selic-a-12-25-e-fim-de-alta-de-juros-so-em-maio-apos-ata-do-bc,70003973482
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-ja-preve-selic-a-12-25-e-fim-de-alta-de-juros-so-em-maio-apos-ata-do-bc,70003973482
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Cultura 

Clarice Lispector em SP: 
exposição, musical e um 
passeio por seus livros nas 
livrarias de rua 
 
Mostra no IMS e musical no Sesc 
terminam no dia 27; confira um roteiro 
de livrarias de rua de São Paulo 
Redação, O Estado de S. Paulo 
 
09 de fevereiro de 2022 | 08h10 
 
Uma das maiores escritoras 

brasileiras, Clarice Lispector (1920-

1977) vem sendo homenageada ao longo 

do último ano pelo seu centenário de 

nascimento - ela nasceu em 10 de 

dezembro de 1920. Foram peças, 

lançamentos, seminários, debates. E a 

programação segue. 

 

Clarice Lispector é tema de exposição e 

musical em cartaz em São Paulo Foto: 

Acervo Paulo Gurgel Valente 

 

 

 

100 anos de Clarice Lispector: entenda 

por que a autora segue desafiando 

leitores 

 

Se você é fã da autora de A Paixão 

Segundo G.H. e A Hora da Estrela e 

está em São Paulo, há pelo menos três 

opções de programas para mergulhar no 

universo de Clarice Lispector. 

A mostra Constelação Clarice, 

no Instituto Moreira Salles, é um 

vasto passeio pela obra de escritora 

nascida na Ucrânia que chegou ao Brasil 

ainda menina e uma investigação sobre 

sua influência. No Sesc Santana, com 

ingressos vendidos por semana, acaba 

de estrear o musical A Hora da 

Estrela ou O Canto de Macabéa. E, 

com tantos lançamentos e 

relançamentos da obra de Clarice, vale 

seguir sua trilha pelas novas (ou não 

tão novas) e charmosas livrarias 

de rua de São Paulo - ou na livraria de 

sua preferência. 

 

Exposição Constelação Clarice 

 

Aberta em outubro, a 

exposição Constelação Clarice entra 

na reta final e fica em cartaz até o dia 27 

de fevereiro, no Instituto Moreira Salles, 

na Avenida Paulista. Trata-se de uma 

investigação da poética da autora, com 

curadoria de Eucanaã Ferraz e Veronica 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/clarice-lispector
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,100-anos-de-clarice-lispector-entenda-por-que-a-autora-segue-desafiando-leitores,70003546051
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,100-anos-de-clarice-lispector-entenda-por-que-a-autora-segue-desafiando-leitores,70003546051
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,100-anos-de-clarice-lispector-entenda-por-que-a-autora-segue-desafiando-leitores,70003546051
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,100-anos-de-clarice-lispector-entenda-por-que-a-autora-segue-desafiando-leitores,70003546051
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,100-anos-de-clarice-lispector-entenda-por-que-a-autora-segue-desafiando-leitores,70003546051
https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,objetos-pessoais-de-clarice-lispector-dialogam-com-obras-de-pintoras-em-exposicao-no-ims,70003877127
https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,a-hora-da-estrela-ou-o-canto-de-macabea-recria-obra-de-clarice-lispector,70003969234
https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,a-hora-da-estrela-ou-o-canto-de-macabea-recria-obra-de-clarice-lispector,70003969234
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,conheca-as-novas-livrarias-de-rua-inauguradas-em-sao-paulo-em-2021,70003898618
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,conheca-as-novas-livrarias-de-rua-inauguradas-em-sao-paulo-em-2021,70003898618
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,conheca-as-novas-livrarias-de-rua-inauguradas-em-sao-paulo-em-2021,70003898618


25 

 

Stigger, por meio de aproximadamente 

300 itens, incluindo manuscritos, 

fotografias, cartas, discos, matérias de 

imprensa e outros documentos. Onze 

núcleos apresentam obras em diversos 

suportes, criadas por 26 artistas visuais 

atuantes entre as décadas de 1940 e 

1970.  

‘Explosão’, pintado por Clarice Lispector 

em 1975, em exposição no IMS Foto: 

Vicente de Mello 

 

Instituto Moreira Salles (Av. Paulista, 

2.424). De 3ª a domingo e feriados 

(exceto segunda), das 10h às 20h. 

Última admissão: 30 minutos antes do 

encerramento. Entrada gratuita. Até 

27/2 

 

Musical A Hora da Estrela ou O 

Canto de Macabéa 

 

O musical A Hora da Estrela ou O 

Canto de Macabéa é uma adaptação 

para os palcos do livro mais popular 

de Clarice Lispector. A obra 

acompanha a migrante nordestina que 

se muda para o Rio de Janeiro, onde leva 

uma vida marcada pela ausência de afeto 

e poesia. Vista pela sociedade como uma 

mulher desprovida de qualquer atrativo, 

Macabéa se contenta com uma 

existência medíocre: ganha menos do 

que um salário, divide um quarto com 

quatro pessoas, sofre com um chefe 

rigoroso e não atrai a atenção de 

ninguém. O espetáculo tem direção de 

André Paes Leme, músicas de Chico 

César e Laila Garin no papel de 

Macabéa. 

Atriz Laila Garin em cena de 'A Hora da 

Estrela' Foto: Ariel Cavotti 

 

Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 

579). 6º e sábado, às 21h, e domingo, às 

18h. A venda dos ingressos é feita 

semanalmente no portal do Sesc e nas 

bilheterias. R$ 40. Até 27/2 

 

Um passeio pelos livros de Clarice 

Lispector 

 

Nos últimos anos, a Rocco, que edita a 

obra de Clarice Lispector, vem 

relançando os livros da autora com novo 

projeto gráfico e com reproduções de 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,a-hora-da-estrela-faz-40-anos-e-ganha-edicao-com-manuscritos-de-clarice-lispector,70001772610
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,a-hora-da-estrela-faz-40-anos-e-ganha-edicao-com-manuscritos-de-clarice-lispector,70001772610
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telas pintadas pela escritora nas capas. E 

vem, ainda, apresentando novos títulos 

aos leitores brasileiros, como volumes 

com todas as suas cartas, todos os 

seus contos e todas as crônicas, por 

exemplo. Outra novidade foi o 

lançamento, no fim de 2021, de À 

Procura da Própria Coisa: Uma 

Biografia de Clarice Lispector, de 

Teresa Montero. 

 

Tem lançamento também para os 

pequenos leitores, como a reedição, com 

novo projeto, seguindo os títulos A 

Mulher Que Matou os Peixes e O 

Mistério do Coelho Pensante, de A Vida 

Íntima de Laura. 

 

Ilustração de Elena Odriozola para o 

livro 'De Natura Florum', de Clarice 

Lispector Foto: Editora Global 

 

Também recentemente, a Global 

publicou De Natura Florum - uma 

espécie de herbário em prosa, com 24 

verbetes que trazem o olhar da escritora 

sobre o processo de floração e os 

diferentes tipos de flores. 

 

E quem quiser conhecer uma Clarice 

diferente, a das colunas femininas 

publicadas em jornais e revistas, pode 

conferir esses textos em Correio Para 

Mulheres, também no catálogo da 

Rocco. 

 

Quer ler Clarice e não sabe por onde 

começar? A poeta Mariana Ianelli faz 

uma sugestão de roteiro de 

leitura aqui. 

 

10 livrarias de rua para visitar em 

São Paulo 

 

Gato Sem Rabo 

Rua Amaral Gurgel, 352 - Vila Buarque 

Ponta de Lança 

Rua Aureliano Coutinho, nº 26 - Vila 

Buarque 

Yerba 

Rua Pirineus, 86 - Campos Elíseos 

Livraria da Tarde 

Rua Cônego Eugênio Leite, 956 - 

Pinheiros 

Livraria Mandarina 

Rua Ferreira de Araújo, 373 - Pinheiros 

Livraria da Travessa 

Rua dos Pinheiros, 513 - Pinheiros 

Livraria da Vila 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,livro-traz-valiosa-correspondencia-inedita-de-clarice-lispector,70003451632
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-livro-amplia-detalhes-sobre-a-vida-da-autora,70003905577
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-livro-amplia-detalhes-sobre-a-vida-da-autora,70003905577
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-livro-amplia-detalhes-sobre-a-vida-da-autora,70003905577
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,livro-infantil-de-clarice-lispector-ganha-ilustracoes-da-neta-da-autora,70001772650
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,livro-infantil-de-clarice-lispector-ganha-ilustracoes-da-neta-da-autora,70001772650
https://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/um-livro-por-semana-sempre-viva-de-natura-florum-de-clarice-lispector/
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,um-livro-por-semana-saber-viver-nos-dias-que-correm,70003880586
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,um-livro-por-semana-saber-viver-nos-dias-que-correm,70003880586
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-uma-sugestao-de-roteiro-de-leitura,70003119880
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Rua Fradique Coutinho, 915 - Pinheiros 

Livraria Martins Fontes 

Av. Paulista, 509 

Livraria Simples 

Rua Rocha, 259 

Livraria do Brooklin 

Rua Hollywood, 275 - Brooklin 

 

https://cultura.estadao.com.br/noticias

/literatura,clarice-lispector-em-sp-

exposicao-musical-e-um-passeio-por-

seus-livros-nas-livrarias-de-

rua,70003973668 

 

Retorne ao índice 

  

https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-em-sp-exposicao-musical-e-um-passeio-por-seus-livros-nas-livrarias-de-rua,70003973668
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-em-sp-exposicao-musical-e-um-passeio-por-seus-livros-nas-livrarias-de-rua,70003973668
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-em-sp-exposicao-musical-e-um-passeio-por-seus-livros-nas-livrarias-de-rua,70003973668
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-em-sp-exposicao-musical-e-um-passeio-por-seus-livros-nas-livrarias-de-rua,70003973668
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,clarice-lispector-em-sp-exposicao-musical-e-um-passeio-por-seus-livros-nas-livrarias-de-rua,70003973668
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Colunas e Blogs 

TCU pode barrar venda da 
Eletrobras por valor baixo de 
preço estipulado pelo 
governo 
 
Integrantes do tribunal dizem que 
estatal foi subavaliada e seria 
privatizada em uma 'black friday' 
 
8.fev.2022 às 23h01 

 

A área técnica do TCU (Tribunal de 
Contas da União) que avalia os valores 
propostos pelo governo 
para privatização da Eletrobras concluiu 
que a empresa foi subavaliada pela 
equipe do presidente Jair Bolsonaro 
(PL). O Ministério da Economia diz que 
ela vale R$ 60 bilhões. 

Linha de transmissão de energia durante 
o pôr do sol na região de Brasilia - Ueslei 
Marcelino/29.ago.2018 Reuters 
 
PONTO 
 
As conclusões têm potencial para 
paralisar a venda da estatal, ou pelo 
menos para embaraçar o governo. A 
decisão final será tomada pelos 
ministros do TCU, que vão avaliar os 
dados. 

BLACK FRIDAY 

Integrantes da corte já familiarizados 
com os números afirmam que se trata de 
uma verdadeira "black friday", dia em 
que o comércio promove uma grande 
liquidação no fim do ano, abaixando os 
preços para desovar estoques. Eles 
chegam a afirmar que os números 
encontrados são "escandalosos". 

Folha realiza seminário sobre a 
privatização da Eletrobras 
 

 

Evento foi realizado na manhã de 
quinta-feira (10), no auditório da Folha, 
em São Paulo; a mediação foi do 
jornalista e colunista Vinícius T Jardiel 
Carvalho/FolhapressMAIS  
 
DATA 
 
A expectativa é que o ministro Vital do 
Rêgo, relator do tema no TCU, divulgue 
o seu relatório no final deste mês. 

EFICIENTE 
 
O governo federal tem defendido os 
valores e a privatização como forma de a 
empresa se tornar mais eficiente e 
retomar investimentos. 

 
 
NOITE DE GALA 
 
Celebração do centenário da 
Semana de Arte Moderna, no 
Theatro Municipal de SP 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/tcu-vai-apurar-se-banco-do-brasil-prejudica-estados-de-oposicao-em-emprestimos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/tcu-vai-apurar-se-banco-do-brasil-prejudica-estados-de-oposicao-em-emprestimos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/como-privatizacao-da-eletrobras-deve-encarecer-cerveja-carne-e-leite.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/dois-secretarios-e-um-diretor-deixam-cargos-no-ministerio-da-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/dados-defasados-permitem-que-governo-ganhe-r-10-bi-a-mais-com-venda-da-eletrobras-dizem-empresas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/black-friday
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1702115397679027-seminario-privatizacao-da-eletrobras#foto-1702216657541048
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1702115397679027-seminario-privatizacao-da-eletrobras#foto-1702216657541048
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/pedido-de-vista-adia-decisao-do-tcu-sobre-privatizacao-da-eletrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/pedido-de-vista-adia-decisao-do-tcu-sobre-privatizacao-da-eletrobras.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724201651871199-monica-bergamo
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724201651871199-monica-bergamo
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724201651871199-monica-bergamo
http://www.folha.com.br/
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A primeira-dama do estado de São 
Paulo, Bia Doria, e a secretária 
municipal de Cultura de São Paulo, Aline 
Torres Mathilde 
Missioneiro/FolhapressMAIS  
 

A primeira-dama do estado de SP, Bia 
Doria, e a secretária municipal de 
Cultura de SP, Aline Torres, 
participaram de evento no Theatro 
Municipal de São Paulo, na capital 
paulista, que celebrou o centenário 
da Semana de Arte Moderna de 1922. 

 A socióloga e noiva do ex-presidente 
Lula, Rosângela da Silva, a Janja, 
compareceu à cerimônia, realizada na 
segunda (7). A curadora Vera Simões, a 
promotora Celeste Leite dos Santos e a 
advogada Gabriela Araujo, que 
organizaram o evento, estiveram lá. 

Com LÍGIA MESQUITA, BIANKA 

VIEIRA e MANOELLA SMITH  

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/

monicabergamo/2022/02/tcu-pode-

barrar-venda-da-eletrobras-por-valor-

baixo-de-preco-estipulado-pelo-

governo.shtml 

 
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/02/como-a-semana-de-22-virou-vanguarda-oficial-depois-de-50-anos-esquecida.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/01/foto-de-lula-e-janja-no-ceara-foi-a-imagem-politica-mais-comentada-de-2021-diz-consultoria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/01/foto-de-lula-e-janja-no-ceara-foi-a-imagem-politica-mais-comentada-de-2021-diz-consultoria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/01/foto-de-lula-e-janja-no-ceara-foi-a-imagem-politica-mais-comentada-de-2021-diz-consultoria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/02/tcu-pode-barrar-venda-da-eletrobras-por-valor-baixo-de-preco-estipulado-pelo-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/02/tcu-pode-barrar-venda-da-eletrobras-por-valor-baixo-de-preco-estipulado-pelo-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/02/tcu-pode-barrar-venda-da-eletrobras-por-valor-baixo-de-preco-estipulado-pelo-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/02/tcu-pode-barrar-venda-da-eletrobras-por-valor-baixo-de-preco-estipulado-pelo-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/02/tcu-pode-barrar-venda-da-eletrobras-por-valor-baixo-de-preco-estipulado-pelo-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/virtualizacao-da-justica-se-intensifica-no-brasil-gera-ganhos-e-impoe-desafios.shtml#comentarios
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/02/virtualizacao-da-justica-se-intensifica-no-brasil-gera-ganhos-e-impoe-desafios.shtml#comentarios
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Ambiente 

Microempresário ganhou 
direito de explorar nióbio em 
áreas do tamanho de São 
Paulo na Amazônia 
 
ANM concedeu 26 autorizações de 
pesquisa a única empresa e sócio; órgão 
afirma não existir limite 
 
9.fev.2022 às 4h15 
Vinicius Sassine 

 
BRASÍLIA 
A ANM (Agência Nacional de 
Mineração) concedeu a um único 
empresário o direito de 
prospectar nióbio em áreas na 
Amazônia cujos tamanhos somados 
equivalem a quase 1,5 cidade de São 
Paulo. 

O empreendedor é sócio de uma 
microempresa e aparece como ex-
beneficiário do auxílio emergencial. 

As autorizações de pesquisa concedidas 
a João Carlos da Silva Martins e à sua 
empresa, a Ourocan Serviços de Apoio e 
Logística para Mineração, passam por 
um assentamento de reforma agrária, 
pelas franjas de uma terra indígena e de 
uma unidade de conservação e por uma 
região próxima a uma usina hidrelétrica. 

Presidente Jair Bolsonaro participou da 

primeira Feira Brasileira do Nióbio, em 
Campinas (SP), em outubro do ano 
passado - Zanone Fraissat - 
8.out.22/Folhapress 
 
Ao todo, a ANM concedeu 26 
autorizações para Martins e a Ourocan 
prospectarem nióbio e minérios como 
estanho, tântalo, zinco, bauxita, ouro e 
diamante. 

Todos os atos foram assinados em 2021 
e se referem a exploração na Amazônia, 
mais especificamente nos estados do 
Amazonas e do Pará. As áreas somam 
215,6 mil hectares. 

Em entrevista à Folha, o empresário 
confirmou que obteve autorizações para 
exploração de nióbio em assentamento 
rural —foram pelo menos cinco 
autorizações— sem ter havido diálogo, 
consenso ou aprovação prévia por parte 
de assentados. 

Segundo Martins, não há aval para 
pesquisa do metal dentro de terra 
indígena ou de unidade de conservação, 
mas nas imediações. 

"Não tenho nada a ver com o governo. 
Sou minerador e acompanho o mercado. 
O presidente [Jair Bolsonaro] só fala em 
nióbio. Já viu ele falar em bauxita? A 
bauxita é o próximo minério que vai 
estar no topo", afirmou o empresário. 

Em nota, a ANM disse que não há um 
limite para emissão de autorizações de 
pesquisa, "desde que a área a ser 
pesquisada esteja livre e o autorizado 
arque com o pagamento das taxas nos 
prazos determinados". "A autorização de 
pesquisa não significa exploração, não 
significa lavra." 

Sobre a permissão de prospecção em 
assentamento rural e nas franjas de terra 
indígena e de unidade de conservação, a 
ANM disse que obedece à legislação e ao 
ordenamento jurídico brasileiro. 

A Folha mostrou em reportagem 
publicada no dia 6 que as autorizações 
para exploração de nióbio na Amazônia 
mais do que dobraram no governo de 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/vinicius-sassine.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/02/sob-bolsonaro-autorizacoes-para-exploracao-de-niobio-explodem-na-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/02/sob-bolsonaro-autorizacoes-para-exploracao-de-niobio-explodem-na-amazonia.shtml
http://www.folha.com.br/
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Jair Bolsonaro (PL), um entusiasta e 
divulgador do metal antes e depois da 
chegada à Presidência. 

Nos três primeiros anos de seu mandato, 
295 requerimentos de exploração do 
metal foram protocolados na ANM, que 
concedeu 171 autorizações de pesquisa, 
das quais 64 foram para a região da 
Amazônia Legal. 

No triênio anterior, foram 120 
requerimentos e 74 autorizações de 
pesquisa, das quais 25 para a Amazônia. 
O aumento do aval para exploração de 
nióbio na região foi de 156% no governo 
Bolsonaro. 

Esse aumento é ainda mais expressivo 
quando levado em conta o triênio de 
2013 a 2015, quando houve apenas nove 
autorizações na Amazônia. O aumento, 
assim, equivaleria a 611%. 

O levantamento foi feito pela Folha no 
sistema público de processos da ANM, 
uma autarquia vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia, com atuação 
colegiada e independente. 

Após a publicação da reportagem, a 
bancada do PSOL na Câmara protocolou 
um requerimento de convocação do 
ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, para que explique a 
explosão de autorizações de pesquisa de 
nióbio durante o governo Bolsonaro. 

Bolsonaro usa o nióbio como argumento 
para a defesa de mineração em áreas 
conservadas na Amazônia, em especial 
em terras indígenas, o que é vedado pela 
Constituição Federal. 

Produção de nióbio no Brasil 

 

 

Pedaco do metal após passar por 
processo industrial. Edson 
Silva/FolhapressMAIS  

O presidente repete o discurso sobre o 
nióbio frequentemente —já o levou até 
mesmo à Assembleia-Geral da ONU, no 
tradicional discurso de abertura da 
conferência anual feito pelo líder do 
Brasil. 

O chefe do Executivo ignora nas falas 
que o país já é o principal produtor do 
metal, com 88% do total mundial, e que 
jazidas exploradas —principalmente em 
Minas Gerais— têm material suficiente 
para abastecer o mercado nas próximas 
décadas. Falta demanda para o nióbio, 
usado para tornar ligas metálicas mais 
leves e resistentes. 

O recordista em autorizações na 
Amazônia, João Carlos Martins, teve 
aval da ANM para avançar a busca por 
nióbio no assentamento rural Aripuanã-
Guariba, em Apuí (AM), e em áreas 
vizinhas à terra indígena Waimiri 
Atroari, em Urucará (AM). As 
autorizações foram dadas tanto a 
Martins quanto à empresa da qual é 
sócio. 

A Ourocan fica em Pontes e Lacerda 
(MT), onde vive o empresário. É um 
empreendimento com capital social de 
R$ 300 mil, enquadrado como 
microempresa, conforme os registros 
públicos da Receita Federal. 

"Por questões burocráticas, é quase 
impossível minerar hoje no Amazonas. 
Minha empresa é de pequeno porte. A 
maioria das áreas foi requerida no ano 
passado. A gente vê uma oportunidade 
no mercado", disse Martins. 

Segundo o empresário, há, sim, 
aceitação do nióbio. "É mais caro para 
fazer a produção dele, mas o mercado 
sempre está em alta." 

Martins disse que ter as autorizações 
para explorar uma área de 215,6 mil 
hectares não significa uma prospecção 
na extensão de todas essas áreas. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/bolsonaro-defende-exploracao-de-raposa-serra-do-sol.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/bolsonaro-defende-exploracao-de-raposa-serra-do-sol.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1646584392752513-producao-de-niobio-no-brasil
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/veja-a-integra-do-discurso-de-bolsonaro-na-onu-com-checagens-e-contextualizacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/producao-de-niobio-atende-demanda-e-tem-preco-baixo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/producao-de-niobio-atende-demanda-e-tem-preco-baixo.shtml
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"Não estou em nenhum assentamento 
ainda, devo começar a fazer algum 
estudo em algumas áreas neste ano. É 
uma prerrogativa constitucional, como 
cidadão posso requerer [pesquisa de 
minério em assentamento]. Há um 
prazo de três anos para as pesquisas. Se 
tiver o minério, vou conversar com os 
assentados, comunidades e associações 
e levar uma proposta", afirmou. 

O empresário disse ter se baseado em 
mapa geológico do Serviço Geológico do 
Brasil para fazer os requerimentos de 
pesquisa. 

"Você não sabe se é área de 
assentamento, de fazenda, se é área de 
governo. Tem áreas que registrei que são 
de governo, não têm documento. Em 
alguns estados, a ANM já comunica as 
comarcas, para ver se há acordo com o 
proprietário da terra." 

Sobre os pagamentos do auxílio 
emergencial, voltado para famílias de 
baixa renda na pandemia, o empresário 
afirmou que não recebeu o benefício. 

"Não recebi nada, não fui eu que recebi. 
Estou com um monte de problemas com 
situações do meu CPF", disse Martins. 

Os registros dos pagamentos são 
públicos e estão disponíveis no Portal da 
Transparência do governo federal. 
Conforme os registros, houve cinco 
pagamentos mensais de R$ 600 cada, 
totalizando R$ 3.000, em 2020. Os dois 
últimos foram "devolvidos à União". 

O presidente Jair Bolsonaro em 
2022 
 

 

Presidente Jair Bolsonaro gesticula 
durante discurso na cerimônia sobre 
aumento salarial para 
professores. Evaristo Sá/AFPMAIS  

https://www1.folha.uol.com.br/ambien
te/2022/02/microempresario-ganhou-
direito-de-explorar-niobio-em-areas-
do-tamanho-de-sao-paulo-na-
amazonia.shtml 
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Tribunais são orientados a 
adotar cautela para coibir 
judicialização predatória 
 

9 de fevereiro de 2022, 8h10 

 
Com o objetivo de coibir a judicialização 

predatória que possa acarretar o 

cerceamento de defesa e a limitação da 

liberdade de expressão, o Conselho 

Nacional de Justiça aprovou nesta terça-

feira (8/2) recomendação aos tribunais 

brasileiros com orientações sobre o 

tema. 

CNJTribunais são orientados pelo CNJ a 

adotar cautela para coibir judicialização 

predatória 

 

A orientação às cortes consta de 

Recomendação aprovada pelo Plenário 

do CNJ nesta terça-feira (8/2) durante a 

344ª Sessão Ordinária. “É apenas uma 

recomendação, mas já serve como 

sinalização para que tenhamos essa 

mesma postura em todo o Judiciário”, 

enfatizou o presidente do CNJ e do 

Supremo Tribunal Federal, ministro 

Luiz Fux. 

 

De autoria do próprio ministro Luiz Fux, 

o ato normativo classifica como 

judicialização predatória o ajuizamento 

em massa de ações no território nacional 

com pedido e causa semelhantes em face 

de uma pessoa ou de um grupo 

específico de pessoas a fim de inibir a 

plena liberdade de expressão. 

 

Na recomendação, o Conselho orienta 

que os tribunais adotem medidas 

destinadas a agilizar a análise da 

ocorrência de prevenção processual, da 

necessidade de agrupamento de ações, 

bem como a análise de eventual má-fé 

dos demandantes para que o 

demandado possa efetivamente 

defender-se judicialmente. 

 

“O acesso à Justiça é um direito que não 

pode ser usado de maneira frívola, 

indiscriminadamente, de maneira a 

dificultar o pleno exercício da liberdade 

de expressão, eu fiz essa recomendação 

sugerindo aos tribunais a adoção de 

cautelas visam coibir a judicialização 

predatória”, explicou o ministro Fux. 

 

Nos casos classificados como 

judicialialização predatória, o CNJ 

poderá, por ofício ou mediante 

requerimento, acompanhar a tramitação 

dos casos, bem como sugerir medidas 

concretas necessárias para evitar o efeito 
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inibidor (chiling effect) decorrente 

dessas situações. 

 

Os casos que motivaram o CNJ a adotar 

a medida foram apresentados no âmbito 

do Observatório de Direitos Humanos 

do Poder Judiciário por meio da 

Procuradoria Regional dos Direitos 

Humanos do Cidadão do Rio de Janeiro. 

A Procuradoria se baseou em denúncia 

apresentada pela Associação Brasileira 

de Imprensa (ABI) sobre o ajuizamento 

de ações em todo o Brasil contra um 

jornalista devido a publicações no 

Twitter. 

 

No relatório em que defendeu a 

necessidade de uma recomendação aos 

tribunais em relação a essa questão, o 

ministro informou que o ajuizamento 

das chamadas “demandas opressivas” 

tem sido crescente. 

 

O presidente do CNJ mencionou que, 

em dezembro do ano passado, a 

Comissão de Constituição de Justiça da 

Câmara dos Deputados aprovou o 

Projeto de Lei 90/2021, que assegura ao 

réu de tais demandas o direito de 

promover o agrupamento de audiências 

e julgamentos de processos similares e 

requerer a responsabilização civil pelos 

danos causados. 

 

Fux também informou que o tema tem 

sido amplamente abordado em âmbito 

internacional, motivo pelo qual a 

doutrina denominou de “chilling effect” 

o uso de mecanismos estatais para 

dissuadir uma pessoa de exercer direitos 

e que esse efeito inibitório decorre da 

incerteza no resultado de litígios e do 

receio de eventuais consequências 

negativas decorrentes da aplicação de 

sanções. 

 

“Diante dessa realidade, há quem faça o 

uso desvirtuado de instrumentos 

próprios do Estado, entre os quais as 

ações judiciais, para, indiretamente, 

restringir o exercício de direitos 

fundamentais. Por conseguinte, é 

imperioso que o Poder Judiciário adote 

cautelas para mitigar os danos 

decorrentes da judicialização predatória 

até a definição questão seja definida 

ulteriormente pelo Poder Legislativo”, 

destacou em seu relatório. A 

recomendação foi aprovada por 

unanimidade pelo Plenário do 

CNJ. Com informações da assessoria de 

imprensa do CNJ. 

0000092-36.2022.2.00.0000 
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Interceptação telefônica deve 
demonstrar que medida é 
imprescindível, diz STJ 
 

9 de fevereiro de 2022, 7h47 

 
A decisão que defere a interceptação 

telefônica — bem como as suas 

prorrogações — deve conter, 

obrigatoriamente, com base em 

elementos do caso concreto, a indicação 

dos requisitos legais de justa causa e da 

imprescindibilidade da medida para a 

obtenção da prova, como determina 

o artigo 5º da Lei 9.296/1996. 

 

Reprodução 

Com esse fundamento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a nulidade de provas 

reunidas em investigação sobre o 

comércio ilegal de armas de fogo no 

bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. 

O processo foi originalmente distribuído 

à 6ª Vara Federal Criminal da Seção 

Judiciária do Rio; entretanto, as 

interceptações telefônicas foram 

autorizadas no início pela 1ª Vara 

Criminal de Santa Cruz, da comarca da 

capital. 

 

Ao todo, foram deferidas 12 medidas 

judiciais, mas só a partir da sexta a 

decisão coube ao juízo federal, após o 

Ministério Público Federal (MPF) 

constatar a possível prática de tráfico 

internacional de drogas e contrabando 

de arma de fogo. 

 

Ao STJ, o réu alegou ofensa aos artigos 

2º e 5º da Lei 9.296/1996, em razão da 

ausência de fundamentação, por parte 

do juízo estadual, da decisão inicial que 

determinou a quebra do sigilo telefônico 

e de suas prorrogações. 

 

Necessidade de fundamentação 

 

Em seu voto, o relator do recurso, 

ministro Sebastião Reis Júnior, lembrou 

que o magistrado tem como dever 

constitucional (artigo 93, IX, da 

Constituição Federal de 1988), sob pena 

de nulidade, fundamentar as decisões 

por ele proferidas. Para o ministro, no 

caso da interceptação telefônica, a 

fundamentação da decretação da 

medida deve ser casuística e não se pode 

pautar em fundamento genérico. 

 

No caso analisado, Reis Júnior apontou 

que, embora as decisões do juízo federal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9296.htm#art5
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apresentem motivação válida, a medida 

inaugural da quebra do sigilo, proferida 

pela 1ª Vara Criminal de Santa Cruz 

— assim como as suas subsequentes 

decisões de prorrogação —, limitou-se a 

acolher as razões da autoridade policial 

e do MPF. 

 

"Apesar de haver referência aos 

fundamentos utilizados na 

representação da autoridade policial e 

na manifestação ministerial, esta corte 

entende ser necessário o acréscimo 

pessoal pelo magistrado, a fim de indicar 

o exame do pleito e clarificar suas razões 

de convencimento", afirmou. 

 

Provas derivadas 

 

O ministro ressaltou que as decisões 

proferidas pela 1ª Vara Criminal de 

Santa Cruz não apresentaram nenhuma 

concretude, pois não houve referência à 

situação apurada na investigação, nem a 

indicação da natureza do crime ou a 

demonstração de que as interceptações 

seriam imprescindíveis para o 

esclarecimento dos fatos. 

 

"Deve-se considerar eivada de ilicitude a 

decisão inicial de quebra do sigilo, bem 

como as sucessivas que deferiram as 

prorrogações da medida, pois foram 

fundadas apenas nos pedidos 

formulados pela autoridade policial, 

sem nenhuma indicação específica da 

indispensabilidade da medida 

constritiva — nulidade que contamina as 

demais provas colhidas ao longo da 

investigação e da instrução, pois delas 

derivadas", concluiu o relator. Com 

informações da assessoria do STJ. 

 

AREsp 1.360.839 
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Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-09/interceptacao-telefonica-demonstrar-medida-imprescindivel
https://www.conjur.com.br/2022-fev-09/interceptacao-telefonica-demonstrar-medida-imprescindivel
https://www.conjur.com.br/2022-fev-09/interceptacao-telefonica-demonstrar-medida-imprescindivel


37 

 

 

Advogado que peticionou em 
nome de cliente morta por um 
ano deve pagar multa 
 

9 de fevereiro de 2022, 8h47 

 
É obrigação do advogado informar sobre 

o falecimento de seu cliente, para que 

seja regularizada a representação 

processual. Assim, a 2ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região manteve a condenação de um 

advogado ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé e devolução dos 

valores recebidos indevidamente. Ele 

havia peticionado por mais de um ano 

em nome de uma cliente morta. 

 

Reprodução 

A mulher morreu em junho de 2020. 

Entre esta data e agosto de 2021, o 

advogado chegou a levantar mais de R$ 

800 mil no processo em que a 

representava, e ainda solicitou urgência 

na liberação dos valores para sua conta 

pessoal, em nome de um suposto 

beneficiário da falecida. 

 

Após a condenação em primeiro grau, o 

advogado e o beneficiário recorreram ao 

TRT-2. O colegiado manteve a decisão, 

incluindo a determinação de expedição 

de ofícios à OAB, ao Ministério Público 

Federal e ao próprio tribunal para 

adoção de eventuais medidas cabíveis. 

 

A desembargadora-relatora Beatriz 

Helena Miguel Jiacomini observou que o 

próprio advogado confessou não ter 

comunicado a morte da cliente. "A 

omissão do patrono da autora em 

informar nos autos o falecimento desta 

indica a deslealdade processual em que 

incorreu o agravante", ressaltou. 

 

A morte da autora e a ciência do 

advogado sobre o fato foram 

comprovados por um recibo de agosto 

de 2020, assinado pelo alegado 

beneficiário da falecida em favor do 

profissional. 

 

Além disso, o advogado silenciou sobre a 

existência de uma ação de 

reconhecimento de união estável entre a 

mulher e o suposto beneficiário. Assim, 

Jiacomini indicou que sequer foi 

comprovado que o terceiro era, de fato, 

herdeiro da autora. Com informações 

da assessoria de imprensa do TRT-2. 
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'Pais não têm direito de 
impedir seus filhos de serem 
vacinados', decide juíza 
 

8 de fevereiro de 2022, 13h01 

 
Por Rodrigo Haidar 

 

Nada há de ilegal no fato de uma escola 

exigir de seus alunos o comprovante de 

vacinação contra a Covid-19 para que 

possam frequentar as aulas presenciais. 

Ilegalidade cometem os pais que se 

recusam a vacinar seus filhos. Porque, 

como consequência da visão 

negacionista, deixam de cumprir sua 

obrigação de zelar pela segurança e pela 

saúde dos menores e ainda prejudicam o 

exercício do direito à educação das 

crianças. 

ReproduçãoUnidade do Colégio Pedro 2º, no 

Rio 

 

Com esse raciocínio, a juíza Mariana 

Preturlan, da 26ª Vara Federal do Rio de 

Janeiro, rejeitou pedido de Habeas 

Corpus de uma mãe que exigia a 

presença da filha na escola sem estar 

vacinada. A magistrada ainda 

determinou que sejam comunicados o 

Conselho Tutelar e o Ministério Público 

para que garantam à criança o direito de 

tomar a vacina: "Sejam os órgãos 

oficiados da presente impetração e desta 

sentença, a fim de que sejam tomadas as 

medidas necessárias para resguardar os 

direitos da menor absolutamente 

incapaz, que está sendo ilegalmente 

impedida de se vacinar e, possivelmente, 

de frequentar a escola". 

 

No dia 26 de janeiro, o Colégio Pedro 2º, 

Campus Realengo, enviou e-mail aos 

pais e responsáveis informando que os 

estudantes que não apresentarem 

comprovante de vacinação contra Covid 

não poderão acessar o colégio para 

frequentar as aulas presenciais. A mãe 

de uma aluna de 11 anos não vacinada, e 

matriculada no 6ª ano do ensino 

fundamental da instituição, pediu HC 

com o argumento de que a exigência fere 

o direito legal da criança de estudar. 

 

A mãe afirmou que não permitiram que 

a menina "participasse do experimento 

vacinal contra Covid, para protegê-la de 

futuros problemas, pois o experimento 

ainda não apresenta garantias e nem 

segurança para quem faz uso" (sic). Ao 

rejeitar o Habeas Corpus e determinar a 

extinção da ação, a juíza afirmou que 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-08/pais-nao-direito-impedir-filhos-serem-vacinados#author
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quem viola os direitos da criança são os 

pais, não o colégio. "Os fatos narrados 

revelam que os pais da paciente estão 

violando seus direitos fundamentais à 

saúde e à educação. A petição inicial é, 

portanto, notícia da prática de 

ilegalidade pelos genitores da paciente", 

escreveu. 

 

Na sentença de 11 páginas, a juíza 

descreve decisões da Anvisa, do 

Supremo e trechos de normas de 

proteção à criança e ao adolescente para 

concluir que "a vacinação obrigatória é 

medida constitucional, legal, 

proporcional e com amparo científico". 

Para a magistrada, "as medidas indiretas 

de coerção, como restrição de acesso a 

lugares e estabelecimentos, inclusive, 

educacionais, é igualmente amparada no 

ordenamento jurídico". 

 

Ainda de acordo com a decisão, a 

autoridade que os pais exercem sobre 

filhos menores é um poder-dever, 

exercido com fundamento e nos limites 

da lei, sempre em observância dos 

direitos dos menores. A violação dos 

direitos dos filhos é, inclusive, causa de 

suspensão ou perda do poder familiar. 

"Logo, os pais, no exercício do poder 

familiar, têm o dever de assegurar o 

acesso de seus filhos à saúde e, portanto, 

às vacinas recomendadas pelas 

autoridades sanitárias. Em outras 

palavras: os pais não têm direito de 

impedir seus filhos de serem vacinados." 

Em casos de omissão como esses, se 

justifica a intervenção estatal para 

proteger a criança. "A vacinação de 

crianças exige especial zelo do Poder 

Público e da sociedade, já que as 

crianças, enquanto pessoas em 

desenvolvimento, não podem exercer 

pessoal e diretamente seu direito à 

vacinação." 

 

Clique aqui para ler a decisão 

HC 5006181-

88.2022.4.02.5101/RJ 

 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

08/pais-nao-direito-impedir-filhos-

serem-vacinados 
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STJ: São nulas provas de 
interceptação telefônica não 
fundamentada 
 
A decisão que defere a interceptação 
telefônica deve conter, 
obrigatoriamente, com base em 
elementos do caso concreto, a indicação 
dos requisitos legais de justa causa e da 
imprescindibilidade da medida para a 
obtenção da prova. 
 
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 

 

A decisão que defere a interceptação 

telefônica - bem como as suas 

prorrogações - deve conter, 

obrigatoriamente, com base em 

elementos do caso concreto, a indicação 

dos requisitos legais de justa causa e da 

imprescindibilidade da medida para a 

obtenção da prova, como determina 

o artigo 5º da lei 9.296/96. 

 

Com esse fundamento, a 6ª turma do 

STJ reconheceu a nulidade de provas 

reunidas em investigação sobre o 

comércio ilegal de armas de fogo no 

bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. 

  

O processo foi originalmente 

distribuído à 6ª vara Federal Criminal 

da Seção Judiciária do Rio; entretanto, 

as interceptações telefônicas foram 

autorizadas no início pela 1ª vara 

Criminal de Santa Cruz, da comarca da 

capital. 

 

STJ: São nulas provas de interceptação 

telefônica não fundamentada.(Imagem: 

Pexels) 

 

Ao todo, foram deferidas 12 medidas 

judiciais, mas só a partir da sexta a 

decisão coube ao juízo federal, após o 

Ministério Público Federal constatar a 

possível prática de tráfico internacional 

de drogas e contrabando de arma de 

fogo. 

 

Ao STJ, o réu alegou ofensa aos artigos 

2º e 5º da lei 9.296/96, em razão da 

ausência de fundamentação, por parte 

do juízo estadual, da decisão inicial que 

determinou a quebra do sigilo 

telefônico e de suas prorrogações. 

 

Necessidade de fundamentação 

 

Em seu voto, o relator do recurso, 

ministro Sebastião Reis Júnior, 

lembrou que o magistrado tem como 

dever constitucional (artigo 93, IX, 

da Constituição Federal de 1988), sob 

pena de nulidade, fundamentar as 

decisões por ele proferidas. Para o 

ministro, no caso da interceptação 

telefônica, a fundamentação da 

decretação da medida deve ser 

casuística e não se pode pautar em 

fundamento genérico. 

 

No caso analisado, Sebastião Reis 

Júnior apontou que, embora as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9296.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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decisões do juízo federal apresentem 

motivação válida, a medida inaugural 

da quebra do sigilo, proferida pela 1ª 

vara Criminal de Santa Cruz - assim 

como as suas subsequentes decisões de 

prorrogação -, limitou-se a acolher as 

razões da autoridade policial e do MPF. 

"Apesar de haver referência aos 

fundamentos utilizados na 

representação da autoridade policial e 

na manifestação ministerial, esta corte 

entende ser necessário o acréscimo 

pessoal pelo magistrado, a fim de 

indicar o exame do pleito e clarificar 

suas razões de convencimento." 

 

Nulidade da interceptação 

contamina as provas derivadas 

 

O ministro ressaltou que as decisões 

proferidas pela 1ª vara Criminal de 

Santa Cruz não apresentaram nenhuma 

concretude, pois não houve referência à 

situação apurada na investigação, nem 

a indicação da natureza do crime ou a 

demonstração de que as interceptações 

seriam imprescindíveis para o 

esclarecimento dos fatos. 

 

"Deve-se considerar eivada de ilicitude 

a decisão inicial de quebra do sigilo, 

bem como as sucessivas que deferiram 

as prorrogações da medida, pois 

foram fundadas apenas nos pedidos 

formulados pela autoridade policial, 

sem nenhuma indicação específica da 

indispensabilidade da medida 

constritiva - nulidade que contamina 

as demais provas colhidas ao longo da 

investigação e da instrução, pois delas 

derivadas." 

• Processo: 

AREsp 1.360.839 

Informações: STJ. 
Por: Redação do Migalhas 
Atualizado em: 9/2/2022 09:42 
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Companhia telefônica não 
indenizará por golpe em app 
de mensagens 
 
Para juíza, não houve falha na prestação 
de serviço. 
 
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 

 

A 32ª câmara de Direito Privado do 

TJ/SP manteve decisão de 1º grau, 

proferida pelo juiz Christopher 

Alexander Roisin, da 1ª vara Cível do 

Central de São Paulo, que jugou que 

empresa de telefonia não deve 

indenizar por danos materiais e morais 

vítima que sofreu golpe de estelionato 

por whatsapp. 

 

Companhia telefônica não indenizará 

vítima de golpe em app de 

mensagens.(Imagem: Pexels) 

 

Consta dos autos que a mulher recebeu 

mensagens de uma amiga no aplicativo, 

solicitando que depositasse dinheiro 

em sua conta. Ela transferiu R$ 11,1 mil, 

mas posteriormente soube que o 

telefone de sua amiga havia sido 

clonado e que foi vítima de golpe. 

 

A relatora da apelação, 

desembargadora Mary Grün, 

considerou não haver indícios de que a 

clonagem decorreu de falha do sistema 

de segurança da companhia 

telefônica."Constitui fato notório que é 

possível o acesso ao mencionado 

aplicativo, independentemente da 

utilização do aparelho ou linha móvel 

do titular. Por meio de acesso a partir 

de dispositivos, mesmo que não ocorra 

a clonagem de linha telefônica, 

terceiros fraudadores acessam o 

aplicativo e se passam pelo titular da 

conta, visando à obtenção de recursos 

financeiros. Logo, não se vislumbra a 

participação da ré nos acontecimentos 

narrados, seja por ação ou por omissão, 

tampouco a ocorrência de defeito nos 

serviços por ela oferecidos", pontuou a 

relatora. 

 

"De fato, tanto sob o enfoque da teoria 

da causalidade adequada, quanto da 

causalidade direta, não há nexo de 

causalidade entre conduta alguma da 

ré e os danos experimentados pela 

autora, nem se verificou o vazamento 

de dados protegidos por sigilo ou falha 

na segurança dos sistemas 

disponibilizados pela companhia 

telefônica a seus clientes, o que 

poderia, em tese, ensejar a sua culpa 

concorrente." 

 

Processo: Apelação 1088250-

85.2020.8.26.0100 

 Por: Redação do Migalhas 
Atualizado em: 9/2/2022 09:28 
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AO VIVO: Cade decide se 
permite venda da Oi para 
Tim, Claro e Vivo 
 
Negativa por parte do órgão pode levar 
Oi Móvel à falência, com grandes 
prejuízos. 
 
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 

 
A venda da telefonia móvel da Oi para 

Claro, Vivo e Tim está nas mãos do 

Cade. Após liberação pela Anatel, o 

Conselho julga nesta quarta-feira, 9, se 

permite o ato de concentração. 

 

A negativa por parte do órgão pode 

levar a Oi à falência, gerando um 

prejuízo bilionário para inúmeros 

credores, entre eles os cofres públicos. 

 

Histórico 

 

Em 2020, a Oi, que está em recuperação 

judicial, leiloou sua operação de 

telefonia móvel. As concorrentes Claro, 

Vivo e Tim se uniram em um consórcio 

para ficar com o espólio da empresa na 

telefonia móvel. O motivo muito 

provavelmente é evitarem um novo 

player no mercado. 

 

Analisando a aquisição num primeiro 

momento, em novembro passado a 

superintendência do Cade sinalizou seu 

aval, com algumas condicionantes. Em 

janeiro de 2022, a Anatel deu seu "ok". 

A decisão final fica por conta do 

Conselho, que pautou a matéria para 

esta quarta. O prazo final para a decisão 

é 15 de fevereiro. 

 

Possível negativa 

 

Se o órgão barrar a concentração com 

novas restrições, o investimento 

bilionário feito pelas empresas 

(estamos falando de R$ 16,5 bi) poderá 

ficar inviabilizado, sobretudo diante da 

crise pela qual atravessa o país. Desfeito 

o negócio, a falência da Oi passa a ser 

iminente, com prejuízos inestimáveis 

para instituições financeiras, 

trabalhadores, usuários e, sobretudo, 

para os cofres públicos, uma vez que 

boa parte dos créditos é do Estado. 

 

Expectativas positivas 

 

Ainda que o representante do parquet 

tenha protocolado memorial contrário 

ao negócio, a expectativa é que a 

aprovação venha. 

Isto porque o processo no Cade 

é sui generis, de maneira que as partes 

requerentes podem negociar, 

apresentando "remédios" aos 

problemas diagnosticados pelo órgão 

de controle. 

 

E isso já se dá: a grande maioria dos 

possíveis percalços apresentados pelo 

https://www.migalhas.com.br/quentes/359121/oi-prestes-a-dar-tchau-decisao-do-cade-pode-provocar-falencia-da-oi
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procurador já 

tiveram solução apresentada pelas 

próprias empresas interessada na 

compra, em documento também já 

protocolado. De modo que a venda da 

Oi tende a ter bom deslinde. 

 

Ato de 

concentração: 08700.000726/2021-08 

 

Por: Redação do Migalhas 

Atualizado em: 9/2/2022 10:06 
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Carf afasta multa qualificada 
em caso de ágio interno 

Multa contra empresa do Grupo 
Boticário era de cerca de R$ 3,8 
milhões 

• MARIANA 

BRANCO 

BRASÍLIA 

09/02/2022 05:56Atualizado em 

09/02/2022 às 09:05 

 
comentários 

Fábrica do Boticário / Crédito: 
Divulgação 

A 1ª Turma da Câmara Superior do Carf 
afastou, pelo desempate pró-
contribuinte, a qualificação da multa de 
ofício em caso de dedução de ágio 
interno, ou seja, dentro de um mesmo 
grupo econômico. Prevaleceu o 
entendimento de que a divergência entre 
contribuinte e fisco quanto à licitude do 
ágio não é suficiente para a 
caracterização de dolo, fraude, 
simulação ou conluio. 

No caso de qualificação, a multa de ofício 
é duplicada, passando de 75% para 150% 

sobre o valor do crédito tributário 
quando verificada a simulação, fraude 
ou conluio. Embora tenha reduzido o 
montante da multa, a turma manteve a 
responsabilidade solidária de dois sócios 
pessoas físicas, por aplicação do voto de 
qualidade. 

O caso chegou ao Carf após a fiscalização 
lavrar autos de infração contra a Botica 
Comercial Farmacêutica Ltda., do 
Grupo Boticário, relativos a IRPJ e CSLL 
dos anos-calendário 2008 e 2009. O 
fisco entendeu que a empresa amortizou 
indevidamente o ágio interno apurado 
por meio da empresa veículo G&K 
Holding S.A. 

Na 1ª Turma da Câmara Superior, foram 
conhecidas as discussões sobre a 
qualificação da multa de ofício – de 
cerca de R$ 3,8 milhões – e a 
responsabilização solidária de dois 
sócios pessoas físicas. 

O relator, conselheiro Caio Cesar Nader 
Quintella, deu provimento ao recurso do 
contribuinte, para afastar a multa 
agravada e a responsabilidade dos 
sócios. “Ainda que possa existir 
divergência sobre os requisitos legais 
para dedução legítima de ágio, a tal 
embate jurídico não podem ser 
conferidas as mesmas consequências da 
sonegação, fraude ou conluio, que 
demandam comprovação por meios 
tangíveis e materiais”, afirmou o 
julgador, que também votou pela 
decadência dos valores referentes ao 
ano-calendário 2008. 

Com relação à responsabilidade 
solidária dos sócios, o conselheiro 
afirmou que seria necessário conjunto 
probatório “robusto e individualizado” 
da conduta das pessoas físicas. 

Divergência 

Nesta terça-feira (8/2) a conselheira 
Edeli Bessa abriu divergência, negando 
provimento ao recurso nos dois pontos. 
Para a julgadora, o caso tem um 
conjunto de circunstâncias que aponta a 
artificialidade do ágio, o que justificaria 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
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a qualificação da multa. Ela disse ainda 
que houve uma ação consciente dentro 
do grupo de empresas, com benefício 
direto às pessoas físicas responsáveis. 

A conselheira observou que a ação 
aumentou os Juros sobre Capital 
Próprio (JCP) distribuídos pela empresa 
e diminuiu o lucro da companhia para 
fins tributáveis. “A atitude ilícita resta 
caracterizada pelo fato de parte dos 
lucros distribuídos ter origem na 
redução da CSLL e IRPJ por ágio 
interno”, disse. 

Os conselheiros Fernando Brasil de 
Oliveira Pinto, Andréa Duek e Luiz 
Tadeu Matosinho Machado 
acompanharam a divergência. Por força 
da portaria 260 do Ministério da 
Economia, que delimita em quais 
matérias será aplicado o desempate pró-
contribuinte, a presidente da turma, 
Andréa Duek, aplicou-o à questão da 
qualificação da multa e decidiu a 
questão da responsabilidade solidária 
pelo voto de qualidade. 

MARIANA BRANCO – Repórter 
especializada em Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf). Jornalista formada pela 
Universidade de Brasília (UnB). Foi 
repórter do Correio Braziliense e da 
Agência Brasil, vinculada à Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), na área 
de economia. 
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STJ segue STF e define que 
não incide IR sobre juros no 
atraso de verba 
remuneratória 

Supremo entendeu que isenção não 

depende de verba paga em atraso ser ou 

não advinda de rescisão de contrato de 

trabalho 

• CRISTIANE 

BONFANTI 

BRASÍLIA 

09/02/2022 07:00 

 
comentários 

STJ / Crédito: Sergio Amaral/STJ 

Por unanimidade, os ministros da 2ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ)  seguiram decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e decidiram que 

não incide Imposto de Renda sobre 

juros moratórios devidos pelo 

pagamento em atraso de verbas 

remuneratórias. 

A decisão nos 

REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi 

tomada em juízo de retratação e, com 

isso, os magistrados negaram 

provimento a dois recursos da Fazenda 

Nacional. 

 

Em ambos os casos, em julgamento 

realizado em 2015, o colegiado havia 

entendido que incide IR sobre esses 

valores. Na ocasião, os ministros 

argumentaram que a tributação era 

devida porque essas verbas, embora 

remuneratórias, não eram fruto de 

desligamento ou rescisão do contrato de 

trabalho, quando aí sim seriam isentas 

do IR. 

 

A pedido dos contribuintes, no entanto, 

os magistrados reanalisaram o caso à luz 

da decisão do STF no Tema 808 da 

repercussão geral. Neste julgamento, o 

Supremo concluiu que é indevida a 

cobrança de IR “sobre parcela de juros 

moratórios decorrentes de atraso no 

pagamento das remunerações advindas 

do exercício de emprego, cargos e 

funções”. 

 

Ou seja, para o STF, a isenção não 

depende de a verba paga em atraso ser 

ou não advinda de rescisão de contrato 

de trabalho, mas sim de os juros 

moratórios não configurarem aumento 

patrimonial para o contribuinte. 
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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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empresas/tributario/stj-segue-stf-e-
define-que-nao-incide-ir-sobre-juros-
no-atraso-de-verba-remuneratoria-
09022022 
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A normatização global contra 
o desmatamento ilegal 

Agronegócio brasileiro deve unir 

esforços e divulgar as boas práticas de 

projetos e negócios do setor 

• ANDRÉ 

MELONI NASSAR 

• BERNARDO 

PIRES 

• DALTON 

CESAR CORDEIRO DE 

MIRANDA 

09/02/2022 05:48 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Desde 2003 a União Europeia tem 

manifestado e estimulado medidas de 

certificação de produtos agropecuários e 

combate ao desmatamento ilegal 

combinadas a restrições comerciais, isto 

por intermédio da adoção de políticas de 

governança ambiental, disposta a 

incentivar que agentes interessados no 

mercado europeu realizem diligências e 

auditorias com a finalidade de se evitar 

o comércio de produtos originários de 

áreas ilegalmente desmatadas [1]. 

 

E, ano após ano, a Comissão da União 

Europeia tem enrijecido as políticas de 

governança ambiental, focadas 

principalmente na eliminação de 

qualquer risco de produtos 

agropecuários consumidos no bloco 

estarem associados a desmatamento e 

por conseguinte a redução da pegada de 

carbono dos produtos importados pela 

Europa; na busca efetiva da 

sensibilização para a necessidade de 

combate ao problema; e na construção 

de uma contribuição global para a 

redução do desmatamento. 

 

Aliás, a presidência da Comissão 

Europeia, por ocasião do evento One 

Planet Summit for Biodiversity, 

realizado em Paris, manifestou 

expressamente a preparação de um 

conjunto de normas que impeçam e/ou 

dificultem a comercialização no bloco de 

produtos oriundos de áreas 

desmatadas [2]. 

 

A União Europeia aprovará em breve 

esta nova legislação denominada Green 
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Deal, que classificará os países de 

origem dos seus produtos importados 

conforme os riscos inerentes, a exemplo 

do desflorestamento e emissão de 

carbono. 

 

E aqui abrimos um parêntese: fora da 

União Europeia, vem do Reino Unido o 

registro sobre o aperfeiçoamento de sua 

legislação ambiental, agora denominada 

Environment Act 2021 [3], cujos 

principais eixos normativos estão 

sustentados em: 

• não aquisição de 

commodities originárias de 

áreas ilegalmente 

desmatadas após 2020; 

• solicitação aos agentes 

comerciais que não 

adquiram commodities de 

áreas ilegalmente 

desmatadas; 

• incentivo à formalização 

dessa política ambiental em 

contratos comerciais de 

aquisições de commodities, 

buscando a adesão dos 

atores e agentes atuantes 

nos negócios para o 

cumprimento das metas 

estabelecidas; 

• compartilhar os dados 

obtidos sobre o comércio de 

commodities e origem das 

mercadorias; 

• apoiar a elaboração e 

aperfeiçoamento de 

relatórios de dados sobre a 

aquisição de commodities, 

para se certificar de que o 

Reino Unido não está 

adquirindo produtos 

originários de áreas 

ilegalmente desmatadas. 

Fechamos o parêntese. 

O Brasil tende a ser classificado como 

uma região de origem de alto risco, pois 

ainda há muita desinformação – 

intencional ou não — sobre as práticas 

agrícolas brasileiras, assim como sobre o 

uso e ocupação do solo. 

 

O Green Deal é visto pela Comissão 

Europeia como um plano capaz de 

mudar a equalização geopolítica e a 

economia global, com potenciais 

impactos e desafios em comércio e 

segurança. Essa nova proposta 

legislativa objetiva alcançar uma 

redução das emissões líquidas de gases 

com efeito estufa de 55% até 2030 em 

comparação com os níveis de 1990. 

 

A Europa parece não estar isolada neste 

modelo, pois no Congresso dos Estados 

Unidos o senador Brian Schatz (Havaí) 

apresentou, acompanhado de outros 

sete senadores, a proposta S.2950 pela 

proibição de importação de produtos — 

na integralidade ou parcialmente – 

originários de áreas ilegalmente 

desmatadas [4]. 
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O Congresso americano fez as seguintes 

identificações: 

• têm rapidamente 

diminuído as áreas cobertas 

por florestas no planeta; 

• há aumento no 

desmatamento ilegal em 

áreas de florestas tropicais 

para o cultivo de soja, óleo 

de palma e atividade 

pecuarista; 

• esse desmatamento gerou 

impactante aumento na 

emissão de dióxido de 

carbono; 

• evitar o aumento 

significativo das 

temperaturas globais se 

tornou medida de extrema 

urgência; 

• práticas de desmatamento 

em muitos países 

desrespeitam direitos 

humanos das populações 

indígenas, comunidades 

locais, trabalho escravo e 

infantil, com a observação 

de casos de corrupção e 

desrespeito às legislações 

desses países; 

• há concorrência desleal no 

comércio de produtos 

agrícolas originários de 

áreas de desmatamento 

ilegal com os cultivados em 

áreas legais; 

• os EUA realizam negócios 

com países que não teriam 

observado e/ou aplicado 

regras criteriosas de 

compliance ambiental, 

permitindo atividades e 

cultivos em áreas 

ilegalmente desmatadas. 

Diante dessas situações apontadas, os 

senadores proponentes sustentam a 

necessidade de se endereçar legislação 

que proíba o comércio de produtos de 

países que não combatam o 

desmatamento ilegal; apoie países que 

promovam políticas de extinção ou 

limitação para a prática de 

desmatamento ilegal; adote a 

rastreabilidade para as mercadorias 

adquiridas por companhias americanas; 

crie regras para prevenir e evitar o 

financiamento de produtos e atividades 

realizadas em áreas de desmatamento 

ilegal; e incremente os incentivos para os 

fornecedores de produtos ao governo 

americano, para que não adquiram 

mercadorias de áreas ilegalmente 

desmatadas. 

 

Ora, temos então que a Europa, agora 

acompanhada dos Estados Unidos, um 

dos protagonistas do mercado global, 

não caminha isolada em questões de 

ordem ambiental e de sustentabilidade, 

focada na criação de regras restritivas 

e/ou impeditivas para o comércio de 

commodities oriundas de áreas 

ilegalmente desmatadas. 
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A questão que devemos formular é a 

seguinte: quão gravosas essas medidas 

podem ser para o agronegócio 

brasileiro? 

 

E para responder à pergunta acima 

temos de levar em consideração o fato de 

que a legislação ambiental brasileira é 

uma das mais rigorosas e completas do 

mundo, tratando sobre temas como uso 

de agrotóxicos, áreas de preservação 

permanente, florestas, biodiversidade, 

recursos hídricos, entre outros grandes 

temas relevantes para o agronegócio. 

 

O país está na liderança em relação ao 

tema da proteção ambiental, quando 

comparada com outros países que 

trabalham para aumentar a produção 

agrícola e proteger seus recursos 

naturais. O desafio brasileiro é 

implementar amplamente o Código 

Florestal em seus principais pilares, 

provar e comprovar que a legislação é, de 

fato, cumprida e fiscalizada. 

 

Entendemos que diante do cenário que 

se apresenta, combinado ao fato de que 

tanto a Europa como os Estados Unidos 

são importantes parceiros e 

concorrentes no fornecimento de 

alimentos para o mundo, faz-se 

importante que os agentes e atores do 

agronegócio nacional, públicos e 

privados, unam esforços e façam 

divulgar as boas práticas parceiras de 

negócios realizados “antes, dentro e fora 

da porteira”, o que por certo inibirá 

quaisquer ilegítimas tentativas de frear 

e/ou cercear o crescimento do setor. 

 

A nova palavra de ordem é o risco de um 

produto conter desmatamento. Países 

que ainda desmatam, pois possuem 

florestas e outros tipos de vegetação 

nativa, naturalmente terão esse risco 

atribuídos a si, diferentemente de países 

que não mais desmatam. O desafio do 

Brasil, que é um país que ainda desmata, 

é fazer com que suas abordagens de risco 

e rastreabilidade sejam adotadas pelos 

importadores que querem eliminar 

desmatamento das suas aquisições. O 

que assistimos hoje, e nos preocupa 

muito, é que as abordagens de risco e 

rastreabilidade estão sendo definidas 

pelos importadores de forma unilateral. 

Precisamos olhar para dentro e pensar 

porque não temos sido capazes de 

inverter essa lógica. 

 
[1] Disponível 

em: https://ec.europa.eu/info/site

s/default/files/communication-

eu-action-protect-restore-

forests_en.pdf 

[2] Agência CMA – Explicando os 

Movimentos do Mercado, UE prepara 

legislação para isolar comercialmente 

países que desmatam, 11/01/2021, 

disponível 

em https://www.agenciacma.com.

br/ue-prepara-legislacao-para-

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-action-protect-restore-forests_en.pdf
https://www.agenciacma.com.br/ue-prepara-legislacao-para-isolar-comercialmente-paises-que-desmatam/
https://www.agenciacma.com.br/ue-prepara-legislacao-para-isolar-comercialmente-paises-que-desmatam/
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isolar-comercialmente-paises-

que-desmatam/ 

[3] https://bills.parliament.uk/pub

lications/41652/documents/310 

[4] https://www.congress.gov/bill/

117th-congress/senate-

bill/2950/titles 
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Presidente-executivo da Associação 

Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais (ABIOVE) 

BERNARDO PIRES – Gerente de 

sustentabilidade da Associação 

Brasileira das Indústrias de Óleos 

Vegetais (ABIOVE) 

DALTON CESAR CORDEIRO DE 

MIRANDA – Gerente de negócios 
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Vegetais (ABIOVE) 
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Brasil 

Sem verba, seguro a 
exportador é suspenso 
 
Fundo de Garantia à Exportação tem 
corte de 35% e governo paralisa novas 
contratações 
 
Por Daniel Rittner — De Brasília 
08/02/2022 05h00  Atualizado há 3 
horas 

 
 

 
 
O fundo público usado para oferecer 
garantias da União às exportações 
brasileiras para mercados com maior 
risco de crédito sofreu um corte de 
35,6% no orçamento de 2022 e só tem 
recursos para operar até agosto. 
 
O governo enviou ao Congresso 
Nacional uma proposta de R$ 1,720 
bilhão para o Fundo de Garantia à 
Exportação (FGE) neste ano. No 
entanto, o valor aprovado na lei 
orçamentária ficou em R$ 1,107 bilhão. 
Segundo fontes da equipe econômica, 
considerando apenas operações já 
comprometidas, o FGE ficaria 
descoberto de setembro a dezembro. 
 
Diante da escassez de recursos, o Comitê 
de Financiamento e Garantia das 
Exportações (Cofig) - órgão presidido 
pelo Ministério da Economia - resolveu 
suspender a análise de novos pedidos de 
contratação de seguro para mercados de 
alto risco “enquanto permanecer o 

quadro de insuficiência orçamentária” 
para 2022. 
A decisão foi tomada em encontro do 
colegiado, no dia 31 de janeiro, e consta 
de ata obtida pelo Valor. Com isso, 
empresas que fazem uso do seguro de 
crédito à exportação (SCE) estão 
temporariamente impossibilitadas de 
contratar esse produto. 
Reservadamente, o governo avalia que 
são remotas as chances de reverter a 
situação já nas próximas semanas. Na 
melhor das hipóteses, a recomposição 
do orçamento poderia ocorrer mais para 
o final do primeiro semestre. 
 
O esvaziamento do fundo afeta 
exportações para mercados da América 
Latina, da África e do Oriente Médio 
longe do grau de investimento dado por 
agências de classificação de risco. Para 
vendas que requerem financiamento de 
médio e longo prazo, torna-se 
fundamental a contratação do seguro de 
crédito à exportação. É o caso, 
principalmente, de aeronaves da 
Embraer e produtos da indústria de 
defesa. 
 
Por causa do alto risco de calote, bancos 
comerciais raramente oferecem esse tipo 
de seguro às empresas. O mecanismo 
acaba sendo bancado pelo Tesouro 
Nacional, por meio do FGE, que assume 
o prejuízo quando ocorre um “default” 
no país importador. 
 
O seguro é feito pelas empresas 
exportadoras e garante que os bancos 
responsáveis pelo financiamento de 
médio ou longo prazo, como BNDES e 
Banco do Brasil, não fiquem sem receber 
em caso de calote. Pelo menos R$ 1,455 
bilhão do total a empenhar no 
orçamento do FGE para 2022 se destina 
a cobrir operações sinistradas ou com 
probabilidade de sinistro. 
 
O restante do orçamento inicialmente 
pleiteado pelo governo para o fundo - 
que somava R$ 1,720 bilhão - visava à 
cobertura de novos sinistros que possam 
aparecer ao longo do ano. Mesmo não 
havendo mais nenhuma inadimplência, 
os recursos aprovados na lei 
orçamentária duram apenas até agosto. 
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Com o eventual surgimento de outros 
calotes, podem terminar antes disso. 
 
A falta de lastro para cobrir sinistros no 
seguro de crédito à exportação pode 
transformar-se em um problema de 
ordem jurídica para o governo. Mais de 
95% das indenizações que já estão em 
curso têm o BNDES ou o BB como 
beneficiários. Na análise do próprio 
governo, a inadimplência com esses 
segurados tem potencial para configurar 
operação de crédito com instituição 
financeira controlada pela União 
(pedalada fiscal), prática vedada pelo 
artigo 36 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
 
O coordenador do Instituto Brasileiro de 
Comércio Internacional e Investimentos 
(IBCI), Leandro Barcelos, afirma que a 
escassez de recursos orçamentários 
preocupa os exportadores e causa dois 
temores: o impedimento de novas 
contratações do seguro e a 
impossibilidade de honrar eventuais 
calotes. 
 
“Como nenhum banco comercial oferece 
esse tipo de proteção, no Brasil, novos 
negócios e novas exportações podem 
simplesmente não acontecer mais”, 
afirma Barcelos, que também atua na 
BMJ Consultores Associados. “Para 
complicar ainda mais, há um receio de 
dificuldade em conseguir recomposição 
orçamentária, por ser ano eleitoral.” 
 
A equipe econômica avalia mandar um 
projeto de lei (PLN) ao Congresso 
pedindo crédito suplementar ao fundo. 
O problema é que a Comissão Mista de 
Orçamento, responsável pela análise 
inicial desse tipo de pedido, só deve 
voltar a funcionar no fim de março. 
Ainda há a necessidade de definir uma 
nova composição para o colegiado. 
Depois da CMO, o assunto é submetido 
ao plenário. 
 
O corte de R$ 612 milhões em relação ao 
pedido original do governo não parece 
tanto quando é olhado isoladamente. Só 
que o Ministério da Economia foi a 
maior vítima de reveses na tramitação 
do orçamento, como espécie de 

represália de parlamentares ao ministro 
Paulo Guedes, e diversas autarquias 
ficaram desfalcadas. Receita Federal, 
INSS, INPI e CVM perderam recursos. 
 
Desde 1999, quando passou a ser 
oferecido, o seguro de crédito à 
exportação já foi usado por 201 
empresas de maior porte. Outras 48 
pequenas e médias fizeram 1,2 mil 
operações, entre 2015 e 2018, quando o 
mecanismo esteve acessível para 
companhias menores. 
 

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

2022/02/08/sem-verba-seguro-a-

exportador-e-suspenso.ghtml 
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Finanças 

Dólar volta a recuar e fecha a 
R$ 5,25 
 
Juros futuros caíram; Ibovespa inicia a 
semana com desvalorização de 0,22% 
 
Por Felipe Saturnino, Igor Sodré e 
Gabriel Roca — De São Paulo 
 
08/02/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 

 
 

O apetite do investidor estrangeiro por 

ativos domésticos voltou a influenciar o 

mercado de câmbio. Em um pregão de 

correção em relação à sexta, quando 

dados mais fortes que o esperado do 

mercado de trabalho nos EUA 

pressionaram as cotações, o dólar caiu 

1,27% ontem e terminou cotado a R$ 

5,253. Esse foi o menor patamar de 

fechamento desde 15 de setembro. 

 

O bom desempenho do câmbio ajudou os 

juros futuros a se ajustarem em queda na 

B3, enquanto os agentes digerem 

notícias do front fiscal e aguardam a 

divulgação da ata da última do Comitê de 

Política Monetária (Copom), a ser 

apresentada pelo BC nesta manhã. O 

rendimento do contrato futuro de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para 

janeiro de 2023 cedeu de 11,99% para 

11,935% na B3, ao passo que o do DI 

para janeiro de 2027 recuou de 11,24% 

para 11,115%. 

“A curva de juros está se achatando 

[redução da diferença entre vencimentos 

de curto e longo prazo], com os longos 

caindo em linha com a boa performance 

do câmbio”, afirmou o profissional da 

mesa de renda fixa de uma grande 

instituição financeira. 

 

Paralelamente, segundo o gestor de 

moedas e renda fixa local da Macro 

Capital, André Madarás, houve ainda 

alguma devolução de prêmio pedido no 

fim da semana passada, quando a 

chamada “PEC Kamikaze”, que prevê 

subsídios e desonerações em energia e 

combustíveis, acentuou a pressão de alta 

das taxas. 

 

“O real está com um desempenho muito 

positivo neste início de ano, explicado 

pelo enorme fluxo estrangeiro que está 

ingressando, e isso contribui com a curva 

de juros toda cair de nível”, afirma 

Madarás. “Mas, em particular, a 

dinâmica da ponta longa da curva parece 

bastante ligada ao fiscal, porque o 

mercado estima que o dano das 

discussões sobre os preços de 

combustível pode ser menor do que 

chegou a considerar.” 

 

Na avaliação do Bank of America, no 

entanto, a volatilidade será o tema 

principal para a América Latina em 2022 

quando se trata de câmbio. “Em 

particular, alguns dos ralis observados no 

início de 2022 podem ter sido em grande 

parte explicados pelo posicionamento 

leve no fim de 2021. No Brasil, 

pensamos que o fim do ciclo de alta [de 

juros] e o barulho político podem 

pressionar o real, mas a força dos preços 

das commodities pode fornecer algum 

suporte”, avaliam os estrategistas 

Claudio Irigoyen e Christian Gonzales 

Rojas. 

 

O bom momento do real, entretanto, não 

se refletiu na bolsa. Após ajustes, o 

Ibovespa encerrou o dia com uma leve 
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baixa de 0,22%, aos 111.996 pontos. A 

queda só não foi maior porque o papel da 

Vale subiu 2,44%, após uma alta firme 

do minério de ferro na China, o que 

acabou puxando outras ações do setor: 

Usiminas PNA subiu 3,25%, CSN ON 

anotou valorização de 3,15% e 

Bradespar PN teve ganho de 2,64%. 

 

Na outra ponta, Hapvida ON e 

Intermédica ON tiveram perdas de 

4,67% cada uma, dias antes da conclusão 

do processo de fusão. Segundo as 

empresas, a combinação de negócios vai 

gerar um incremento de R$ 1,4 bilhão na 

linha do lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) da 

companhia combinada em 2025. De 

acordo com as companhias, as sinergias 

serão capturadas já a partir deste ano, 

sendo que a maior parte dos ganhos virá 

do aumento de receita com a criação de 

um convênio médico de cobertura 

nacional. A estimativa é que a venda de 

um plano nacional traga incremento de 

R$ 800 milhões no Ebitda recorrente em 

três anos. 
 

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

ia/2022/02/08/dolar-volta-a-recuar-e-

fecha-a-r-525.ghtml 

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/08/dolar-volta-a-recuar-e-fecha-a-r-525.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/08/dolar-volta-a-recuar-e-fecha-a-r-525.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/08/dolar-volta-a-recuar-e-fecha-a-r-525.ghtml


5 

 

 
 

 
Empresas 

PIPELINE: BR Malls reabre 
negociação com Ancar após 
oferta da Aliansce 
 
Companhia discute fusão parcial de 
ativos que pertencem à Ivanhoe e 
família Carvalho 
 
Por Maria Luíza Filgueiras e 
Adriana Mattos — De São Paulo 
08/02/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 

 
 
A BR Malls voltou à mesa de negociação 
com a Ancar, companhia detida pela 
Ivanhoe (do fundo canadense CDPQ) e 
família Carvalho, disseram três fontes a 
par do assunto. As empresas tinham 
tentado uma fusão parcial de operações 
em 2020, mas encerraram as conversas 
sem consenso. A retomada das 
conversas entre as duas operadoras de 
shoppings nas últimas semanas é uma 
resposta à abordagem da Aliansce Sonae 
à BR Malls. 
 
Em janeiro, a Aliansce fez uma proposta 
de fusão à BR Malls, envolvendo 
pagamento em dinheiro e a junção das 
ações, com metade para cada base 
acionária. Diferentemente da Ancar, as 
duas são listadas em bolsa. A BR Malls 
considerou a oferta baixa, o que 
demandaria receber um cheque maior 
ou ter maior participação na empresa 
resultante - mas a Aliansce, até o 
momento, não alterou as condições da 

proposta. Desde então, a BR Malls tem 
buscado transações alternativas para 
gerar valor aos acionistas. 
 
Comandada por Ruy Kameyama, a 
companhia está conversando com a 
Ancar, desta vez, sobre uma potencial 
cisão dos cinco ou seis melhores 
shoppings da carteira da companhia 
fechada, que seriam absorvidos pela BR 
Malls, em troca de participação 
acionária. O desenho de um potencial 
negócio ainda é preliminar, sem 
compromissos entre as partes. 
 
Os ativos de maior interesse são a 
participação da Ancar nos shoppings 
Iguatemi Porto Alegre, Conjunto 
Nacional, em Brasília, e Nova América, 
no Rio. Os outros abordados nas 
conversas são o Botafogo Praia, no Rio, 
o Pantanal Shopping, em Cuiabá, e o 
Centervale, em São José dos Campos.  
 
Segundo uma fonte, isso equivaleria a 
cerca de R$ 2,5 bilhões, o que poderia 
dar à Ivanhoe e Carvalho em torno de 
25% da BR Malls (se considerada apenas 
a cotação atual, sem desconto/prêmio). 
 
A Ancar manteria sua administradora de 
shoppings e seus outros 19 ou 20 
shoppings, dependendo do alinhamento 
final, como operação fechada, dos 
mesmos sócios originais. Na 
administradora, a família Carvalho e a 
Ivanhoe têm metade das ações cada, mas 
na propriedade dos shoppings, os 
canadenses detêm em média 80% da 
fatia da Ancar nesses ativos - essa 
composição pode ser determinante para 
o negócio avançar, considerando que o 
CDPQ já deu sinalizações anteriores de 
que busca liquidez nessa posição. 
 
Os eventuais termos, no entanto, ainda 
estão em discussão. A amarração pode 
ser complexa. Como é de praxe no setor, 
os outros sócios de cada shopping têm 
direito de preferência no ativo, o que 
poderia tirar algum dos shoppings da 
jogada na reta final. O potencial conflito 
de interesses de o maior acionista da 
empresa aberta ser dono de uma 
concorrente de capital fechado também 
teria que ser endereçado de antemão - e 
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a posição final da Ancar na BR Malls 
seria semelhante àquela que a 
companhia entendeu como formação de 
bloco de controle na proposta da 
Aliansce. 
 
No caso da Aliansce, a BR Malls 
entendeu que esse bloco teria quatro 
assentos no conselho, tomando as 
rédeas da empresa. Na negociação com a 
Ancar, as conversas incluiriam uma 
manutenção da administração, mas 
ainda há discussão sobre a posição no 
board - se a Ancar toparia abrir mão dos 
assentos, por exemplo, para não 
configurar conflito, mesmo sendo a 
maior acionista. 
 
Para um executivo próximo às empresas, 
a Ancar poderia estar no board com 
outro tipo de amarração de governança. 
“Podem combinar de dar um ‘first look’ 
de alguma transação da Ancar para a BR 
Malls, o que tiraria o risco de a BR Malls 
ser pega de surpresa em algo”, diz. 
Esse formato, no entanto, seria mais 
sensível aos olhos da própria BR Malls, 
que colocou como premissa continuar 
sendo uma corporation, apurou o 
Pipeline, sem bloco de controle ou 
acordo de acionistas. 
 
Nas participações societárias dos 
shoppings principais da Ancar, o 
Iguatemi de Porto Alegre é aquele com 
mais sócios e que são mais relevantes do 
setor. Ali, a Ancar tem 36% e a Iguatemi, 
da família Jereissati, outros 36%. A 
LGR, de Luciana Guimarães Rique, é a 
terceira maior acionista, com 14%. 
Luciana foi sócia da Nacional Iguatemi, 
empresa fundada pelo pai de Renato 
Rique, cofundador da Aliansce, mas a 
LGR não tem ligação com o sócio da 
Aliansce. 
 
Administradora do shopping, a Iguatemi 
poderia exercer seu direito de 
preferência e ficar com a parcela da 
Ancar. A expectativa do lado da BR Malls 
e da Ancar, segundo fontes, é tratar 
como parte de uma reestruturação 
societária ou transferência de ativos, o 
que poderia não ser gatilho para o 
direito de preferência. Quando a CDPQ 
entrou na Ancar, a companhia teve 

grandes questões com esse ponto dos 
contratos, diz um executivo. 
O Conjunto Nacional, na capital federal, 
já foi alvo de disputa de mercado em 
outros momentos. “Vai esvaziar a Ancar, 
mas aponta claramente o caminho que a 
Ivanhoe e a família querem, de ser o 
maior acionista numa empresa aberta”, 
diz uma fonte. A posição poderia criar 
um “overhang” no papel, se o mercado 
entender que a Ivanhoe está de saída - 
ou seja, quando há sinais de uma 
pressão vendedora de grande volume a 
qualquer momento que acaba não 
deixando o papel se valorizar. 
 
Apesar de serem minoria em número de 
ativos, os shoppings nas conversas 
representam quase 50% do negócio da 
Ancar. 
 
A BR Malls quer uma proposta de valor 
superior à da Aliansce ou ao menos 
concorrente, para ao menos colocar 
pressão na interessada e elevar o 
prêmio. Ainda não está se claro se 
Ivanhoe e Carvalho topariam um 
percentual menor para dar esse prêmio 
ao “valuation” da BR Malls. Isso pode ser 
determinante para os acionistas e 
conselheiros entenderem se a proposta é 
superior ou não à da Aliansce, que 
continua ouvindo dos fundos sobre a 
necessidade de um ajuste de preço. 
 
“É uma lógica de alinhamento 
estratégico, com muitos termos ainda 
em aberto, que pode ou não avançar”, 
diz uma fonte sobre as conversas entre 
Ancar e BR Malls. 
 
Do lado da Ancar, Safra e o escritório 
Ulhôa Canto participam de algumas 
conversas, diz uma fonte. O Itaú BBA, 
banco que assessora a BR Malls, segue 
avaliando outras alternativas, como a 
venda de ativos específicos para 
demonstrar o valor total do portfólio. 
Multiplan e Iguatemi assinaram 
confidencialide com a companhia para 
olhar os três shoppings selecionados 
pelo banco, apurou o Pipeline, mas sem 
avanço até o momento. 
 
Essa estratégia das “joias da coroa” teria 
encontrado alguma resistência no board 
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da própria BR Malls para venda de 
controle - os conselheiros embarcariam 
na venda minoritária, mas esse caminho 
pode afetar o interesse de eventuais 
compradores. 
 
Nesse meio tempo, a Aliansce começou a 
comprar ações da BR Malls. Na semana 
passada, a companhia já tinha pouco 
mais de 4% das ações, fora os 2% de um 
dos seus acionistas, o também 
canadense CPPIB. A intenção da 
Aliansce é continuar comprando esses 
papéis, a depender do preço em bolsa, 
para tentar reduzir seu custo médio em 
uma eventual transação final, apurou o 
Pipeline. Quem avisou ao mercado foi o 
CPPIB, fazendo a soma de posições 
indiretas, mas a companhia deve ter em 
breve que fazer isso também, se elevar a 
fatia e chegar ou passar de 5%. 
 
Este texto foi originalmente 
publicado pelo Pipeline, o site de 
negócios do Valor Econômico 
 

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

cia/2022/02/08/pipeline-br-malls-

reabre-negociacao-com-ancar-apos-

oferta-da-aliansce.ghtml 
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Empresas 

Anatel descuida do rito e vai 
convalidar sinal verde para Oi 
 
Venda da Oi Móvel para Telefônica, 
TIM e Claro por R$ 16,5 bilhões já havia 
sido aprovada 
 
Por Rafael Bitencourt, Beatriz 
Olivon e Ivone Santana — De 
Brasília e São Paulo 
08/02/2022 05h01  Atualizado há 3 
horas 

 

 

A Oi, que está em recuperação judicial 
há seis anos, tem prazo até 31 de março 
para concluir este processo — Foto: 
Divulgação 

Um descuido do comando da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
no trâmite de análise da venda dos ativos 
de telefonia móvel da Oi para as 
concorrentes Telefônica, Claro e TIM - 
uma operação de R$ 16,5 bilhões já 
aprovada pela agência reguladora - 
coloca em risco o cumprimento de prazo 
de conclusão do processo de 
recuperação judicial da companhia, 
marcado para 31 de março. A diretoria 
precisará “convalidar” a decisão sobre o 
caso para evitar contestação na Justiça, 
segundo informou uma fonte graduada 
do órgão ao Valor. 

No afã de concluir a análise da aquisição, 
o conselho diretor da agência reguladora 
não se atentou às fragilidades admitidas 
no rito de tomada da decisão pelo 
colegiado nas duas reuniões 
extraordinárias convocadas para tratar 
do tema. Em uma delas, no dia 28 de 
janeiro, o diretor Emmanoel Campelo 
apresentou seu parecer como relator. 
Em outra, no dia 31 do mesmo mês, o 
processo foi deliberado com ajustes 
propostos pelo diretor Vicente Aquino, 
que havia apresentado pedido de vista 
do processo na reunião anterior. 
 
TIM, Claro e Telefônica encerram 
hoje negociação com o Cade sobre 
remédios recomendados pelo 
órgão antitruste 
 
A fonte ouvida pelo Valor informou que 
Campelo, nas duas ocasiões, exerceu a 
presidência do colegiado de maneira 
indevida. Isso porque, na primeira 
reunião já havia acabado o prazo do 
superintendente Raphael Garcia de 
Souza para exercer o cargo de presidente 
substituto, o que exigiria a convocação 
da superintendente Elisa Vieira Leonel 
para o seu lugar. Já na segunda reunião 
deliberativa, havia saído o decreto do 
presidente Jair Bolsonaro para convocar 
Wilson Diniz Wellisch para a função de 
comando da diretoria. 
 
Atenta aos procedimentos internos da 
Anatel, a Copel Telecom - controlada 
pelo fundo Bordeaux, do empresário 
Nelson Tanure, que teve uma atuação 
agressiva no início do processo de 
recuperação judicial da Oi - entrou em 3 
de fevereiro com pedido de anulação da 
decisão do conselho diretor. 
 
Campelo tem sido criticado por ter 
ignorado as recomendações contidas em 
parecer da Procuradoria Federal 
Especializada (PFE) - órgão jurídico 
ligado à Advocacia Geral da União 
(AGU) que atua dentro da agência - 
sobre o curso da decisão. A 
“convalidação” para cumprir os 
requisitos legais não é vista como um 
problema em si. Há quem defenda que 
bastaria submeter o processo à nova 
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votação sem nova discussão de mérito 
que pudesse alterar o que foi decidido. 
 
O desafio maior é ter que aguardar o 
tempo de análise do pedido de anulação 
da Copel Telecom. O regimento interno 
da Anatel exige que seja aberto um novo 
processo administrativo com elaboração 
de relatório pela área técnica, submissão 
do conteúdo à manifestação das partes 
num prazo de dez a quinze dias. 
 
Depois, as contribuições deveriam ser 
consolidadas e o processo receberia uma 
análise jurídica da PFE. Só então, o 
conselho diretor receberia o caso para 
definir um relator e submeter a matéria 
ao julgamento, com risco de pedido de 
vista que provocaria o adiamento da 
decisão por mais alguns dias. Isso tudo 
consumiria, pelo menos, dois meses. 
 
A Anatel, na noite de ontem, divulgou 
nota sobre o caso. Informou que 
“sempre se pautou pela legalidade e 
transparência de seus atos”. Sobre o 
pedido de anulação protocolado pela 
Copel, em 3 de fevereiro, a agência disse 
que processos de pedidos de anulação de 
atos administrativos seguem o rito 
padrão, previsto no art. 77 do Regimento 
Interno da Agência, aprovado pela 
Resolução nº 612/2013. “É importante 
registrar que, até que haja a decisão final 
sobre o citado caso, todos os atos 
praticados pela Anatel presumem-se 
legais e permanecem válidos”, diz a nota. 
 
Para fonte envolvida no processo de 
venda da Oi Móvel, as questões relativas 
ao rito nas reuniões dos dias 28 e 31 de 
janeiro não afetam a decisão tomada 
pelos conselheiros da Anatel. O que está 
sendo questionado pela Copel é o rito da 
forma, e não do conteúdo do julgamento 
dos conselheiros. Essa fonte diz 
desconhecer qualquer caso em que 
quatro conselheiros tivessem aprovado 
um processo por unanimidade, como 
nesse processo, e depois todos tivessem 
voltado atrás da decisão tomada. 
 
A aprovação da venda foi tomada após 
uma análise técnica e jurídica profunda 
do caso, diz a fonte. “[Isso não trará 
prejuízo para a Oi, até porque a empresa 

não cometeu nenhum erro. Então, não 
tem por que ser punida por um erro de 
terceiro”, opina. Quanto ao prazo para 
novo rito, os procedimentos de venda do 
ativo não serão atrasados porque os 
conselheiros mantêm a visão sobre a 
aprovação da operação, afirma. “Não 
está cancelada a decisão da venda, e sim 
as reuniões da forma como foram feitas”, 
diz a fonte. Portanto, é só a Anatel fazer 
nova reunião e seguir os ritos corretos 
ratificando a decisão tomada antes, com 
aprovação da venda da Oi Móvel. 
 
Além da Anatel, o processo de venda da 
Oi Móvel precisa do sinal verde do 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). 
 
A operação será julgada nesta quarta-
feira pelo Tribunal do órgão antitruste. 
Claro, Telefônica e TIM seguiam, ontem, 
negociando com o Cade os “remédios” a 
serem exigidos par, segundo fonte 
ouvida pelo Valor. 
 
Essa negociação deve ser encerrada 
nesta terça-feira, quando os 
conselheiros fazem a reunião prévia 
sobre os julgamentos da semana. 
 
A oferta do Cade, ontem, era composta 
por 95% de remédios sugeridos pela 
Superintendência Geral (SG) do órgão 
antitruste em novembro e mais 5% de 
condições determinadas pelo Tribunal 
do Cade, que se reúne amanhã, quarta-
feira. Os remédios a serem definidos 
pelo Tribunal seriam mais duros que os 
da SG. Segundo uma fonte ouvida 
pela Valor, entre as propostas do 
Tribunal estariam a venda de antenas e 
o aluguel de espectro (faixas de 
frequência por onde passam dados de 
telefonia). 
 
O Ministério Público Federal (MPF) 
recomendou a reprovação da venda da 
Oi Móvel para as três maiores 
operadoras do país - Telefônica, Claro e 
TIM - e este parecer foi anexado ao 
processo em análise no Cade. 
 
Com a oferta de R$ 16,5 bilhões, o trio de 
operadoras comprou 100% das ações da 
Oi Móvel, em dezembro de 2020. Em 
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seu relatório, o procurador do MPF 
destacou que as companhias, dividiram 
o mercado entre elas, da seguinte forma: 
TIM (44%), Telefônica (33%) e Claro 
(22%). 
 
O parecer do MPF não é considerado 
muito importante por advogados da área 
de concorrência ouvidos pelo Valor. 
Os memoriais do Ministério Público 
Federal (MPF) não irão, 
necessariamente, afetar a decisão dos 
conselheiros sobre o caso, segundo 
especialistas em direito da concorrência. 
O relator do caso no Tribunal, 
conselheiro Luis Henrique Braido abriu 
prazo de 24 horas para as empresas 
envolvidas na operação e as terceiras 
interessadas se manifestarem, se 
quiserem, sobre os memoriais do MPF. 
 
Nos memoriais do MPF, anexados no 
processo da Oi no sábado, o procurador 
Waldir Alves, representante do MPF 
junto ao Cade, afirma que a operação 
deve ser reprovada. Ele também 
recomenda que seja concluído processo 
administrativo sobre a prática da 
infração de “gun jumping” pelas 
empresas TIM, Telefônica e Claro nessa 
operação, sob pena de aplicação de 
multa e da nulidade da operação. “Gun 
jumping” é a consumação de operação 
de fusão ou aquisição antes da 
apreciação e aprovação pelo Cade. 
 
O parecer se refere a uma representação 
apresentada à SG em novembro de 
2020, pela Algar, apontando ilegalidade 
na formação do consórcio entre 
Telefônica, TIM e Claro, com a 
consumação prévia de ato de 
concentração e danos à concorrência 
causados pelas condições de 
participação no leilão dos ativos da Oi. A 
SG instaurou um procedimento 
administrativo para Apuração de Ato de 
Concentração (APAC) mas ele ainda não 
foi concluído. 
 
O MPF também orientou que seja 
determinada a instauração de processo 
administrativo para Claro, Telefônica e 
Tim. O objetivo é apurar se houve 
conduta concertada entre as três teles 

concorrentes e se praticaram atos para 
excluir outras empresas. 
Segundo Patricia Agra, sócia o escritório 
LO Baptista Advogados e ex-integrante 
da extinta Secretaria de Direito 
Econômico (SDE) do Cade, atual SG, o 
parecer do MPF não tem efeito sobre os 
conselheiros nos casos de atos de 
concentração. “O parecer não é 
vinculativo”, afirma. 
 
Para a advogada, contudo, é natural que 
o MPF se manifeste no caso por envolver 
questões de ordem pública, ser um setor 
regulado e com impacto próximo ao 
consumidor. A advogada lembra que o 
MPF não participa das negociações 
sobre os remédios, que estão em curso. 
Sobre a abertura de uma investigação 
pela conduta das três compradoras, se o 
Cade tivesse visto algum indício já 
deveria ter aberto o processo 
administrativo, segundo a advogada. 
Para Agra, o caso é difícil de ser 
analisado pela sua complexidade e por 
envolver uma empresa que já tentou ser 
vendida. 
 
Segundo o advogado e professor Vicente 
Bagnoli, geralmente o parecer do MPF 
repete o que a SG diz, o que não acontece 
nesse caso. “Em regra, os conselheiros 
que decidem não seguem muito o 
parecer”, afirma. 
 
Outros dois advogados, que preferiram 
não se identificar, afirmaram que os 
memoriais do MPF são opinativos, sem 
efeito vinculante entre os conselheiros, 
apesar de poderem abrir espaço para 
discussão judicial. 
 
A judicialização de decisões do Cade é 
rara, segundo os advogados. Bagnoli 
afirma que decisão recente do ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz 
Fux indica que o judiciário não poderia 
revisar decisões do Cade. Há, contudo, 
advogados que consideram a atuação do 
judiciário limitada nesses casos, mas 
não vetada. 
 
A TIM Brasil disse ontem, em nota, que 
“uma saída desordenada da Oi Móvel do 
mercado terá consequências caóticas 
para todo o sistema de 
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telecomunicações, com impactos 
negativos para a competição, o 
consumidor e o avanço digital do país”. 
A Telefônica já havia se pronunciado, na 
mesma linha da TIM, defendendo a 
compra da Oi Móvel. 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/08/anatel-descuida-do-
rito-e-vai-convalidar-sinal-verde-para-
oi.ghtml 
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Estoque de R$ 1 trilhão do 
Carf afeta pagamento de 
advogados 
 
Com a limitação dos julgamentos 
virtuais, casos bilionários ficaram 
parados 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
07/02/2022 05h00  Atualizado há 21 
horas 

 

 

Renato Vilela Faria: honorários da tese 
do século foram adiados em quatro anos 
— Foto: Divulgação 

O estoque de quase R$ 1 trilhão em 
processos parados no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) vem afetando o pagamento dos 
escritórios de advocacia. O volume 
chegou a tal dimensão por causa 
da pandemia. O conselho decidiu 
passar a fazer julgamentos virtuais, mas 
só de processos de até R$ 36 milhões. O 

resultado: casos bilionários 
paralisados desde então. 
 
O valor exato do estoque de processos 
administrativos aguardando julgamento 
é de R$ 982,5 bilhões. A título de 
comparação, em 2019, portanto antes da 
pandemia, era de R$ 628,5 bilhões, 
valor próximo à média registrada desde 
2016. 
 
Esse aumento, segundo tributaristas, se 
deve à escalada do teto dos processos a 
serem julgados no período, de R$ 12 
milhões para R$ 36 milhões. O Carf 
cogita elevar esse limite, se seguir no 
meio virtual, mas não este mês. 
 
Na prática, o teto adia que honorários 
advocatícios entrem no caixa da área 
tributária das bancas. O impacto é maior 
nas “boutiques tributárias”, 
especializadas. Geralmente, a área 
tributária cobra para propor a ação e 
um percentual sobre o êxito. Por 
isso, para os tributaristas, processo 
parado significa zerar a receita. 
 
No contencioso, o impacto a longo prazo 
dos honorários é mais comum. A tese do 
século, que definiu a exclusão do ICMS 
do cálculo do PIS e da Cofins, é um 
exemplo, segundo Renato Vilela Faria, 
sócio-coordenador do Peixoto & Cury 
Advogados. Apesar de o mérito ter sido 
julgado em 2017, o recurso de embargos 
só foi analisado pelo Supremo Tribunal 
Federal em 2021. “Os honorários dos 
escritórios foram prorrogados para 
quatro anos depois. É um cenário bem 
parecido com o que está acontecendo no 
Carf”, afirma. 
 
Esse limite de R$ 36 milhões também 
dificulta um outro tipo de cobrança, 
normal entre clientes da área tributária, 
que é a mensalidade pelo 
acompanhamento de processos. 
“Via de regra os contratos estão 
relacionados a pró-labore. Se as 
empresas não pagam êxito pagam a 
hora-trabalho”, afirma a presidente da 
Comissão de Empresas da Associação 
Brasileira de Advocacia Tributária 
(Abat) Valdirene Franhani. Mas, com o 
protelamento dos julgamentos de maior 
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valor, também não há sustentação oral, 
nem reuniões para despachar com os 
relatores dos processos. 
 
As áreas tributárias vêm conseguindo 
compensar os processos parados no Carf 
com a prestação de consultas e o 
contencioso tributário judicial. “Mas 
havia uma previsão de faturamento com 
o Carf, agora isso mudou”, afirma 
Valdirene, que também é sócia-
fundadora do escritório Lopes Franhani 
Advogados. 
 
No começo, ter um teto para as sessões 
virtuais chegou a ser visto como algo 
positivo. Alguns tributaristas 
consideram que, no ambiente on-line, 
ficam prejudicados os casos com maior 
necessidade de discussão e os pedidos de 
vistas em litígios mais complexos. O 
advogado Leandro Cabral, sócio do 
escritório Velloza Advogados, destaca 
ainda a falta de interação entre 
conselheiros na semana da sessão, o que 
ajuda a equilibrar a compreensão dos 
casos, segundo ele. 
 
Com os julgamentos virtuais, de acordo 
com um advogado ouvido pelo Valor, só 
não sentiu impacto o escritório que não 
tinha grande atuação no conselho. Outro 
sócio de grande banca revela que em 
poucos casos os honorários são cobrados 
apenas para acompanhar os processos. 
O mais comum é o contrato atrelado ao 
êxito. 
 
Para as empresas, em geral, a demora 
também não é interessante. Segundo 
Valdirene, porque, em muitos casos, elas 
precisam fazer provisões dos valores em 
discussão. 
 
Segundo Igor Mauler Santiago, 
presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito e Processo Tributário (IDPT) e 
membro da Comissão de Direito 
Tributário do Conselho Federal da OAB, 
a demora só é positiva para o 
contribuinte que sabe que deve e quer 
ganhar tempo. Para Santiago, a maioria 
dos contribuintes e a União querem 
resolver o problema e o melhor seria 
julgar logo todos os casos. 
 

O advogado lembra ainda que diferentes 
transações estão abertas, para a 
negociação do pagamento de valores 
inscritos na dívida ativa da União, entre 
contribuintes e procuradores da 
Fazenda Nacional. Sem o julgamento 
pelo Carf, o valor não é inscrito na dívida 
ativa e as empresas não conseguem 
aderir. 
 
Podem reforçar o efeito do teto de R$ 36 
milhões, para o julgamento de processos 
pelo Carf, os recentes cancelamentos de 
sessões por causa do movimento de 
paralisação da Receita Federal. Segundo 
Carlos Crosara, sócio do Leite, Tosto e 
Barros Advogados, o contribuinte fica 
com a exigibilidade suspensa, o Fisco 
não recebe e nem os advogados. Em 
geral, Crosara diz, só nos casos que 
transitaram em julgado, antes da 
paralisação, os honorários de êxito 
podem ser cobrados. 
 
É na finalização dos processos na esfera 
administrativa que normalmente os 
escritórios ganham dinheiro, confirma 
Augusto Paludo, sócio da Covac 
Sociedade de Advogados. Por outro lado, 
os gastos diminuem. “Como as sessões 
são virtuais, não há despesa do 
advogado para ir até Brasília, ficando 
horas ociosas no tribunal”, afirma. 
 
Embora o valor em reais do estoque do 
Carf aumente, como os casos de menor 
valor são a maioria, o número de 
processos vem caindo. Eram 90,9 mil 
aguardando julgamento em dezembro. 
Hoje, 145 processos discutem R$ 409 
bilhões e 34.767 processos, R$ 638,9 

milhões. 
 

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

cia/2022/02/07/estoque-de-r-1-

trilhao-do-carf-afeta-pagamento-de-

advogados.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Economia 

PEC dos Combustíveis é 
positiva, mas precisa de 
aperfeiçoamentos, diz 
presidente da Petrobras 
 
Silva e Luna se reuniu com deputado 
autor da proposta, que permite a 
redução dos impostos federais e 
estaduais sobre os combustíveis, 
incluindo gasolina, diesel e gás 
 
Manoel Ventura 
08/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
08/02/2022 - 08:11 

Joaquim Silva e Luna, presidente da 

Petrobras Foto: Antônio Cruz / Agência 

Brasil 
 

BRASÍLIA — O presidente da Petrobras, 

Joaquim Silva e Luna, afirmou ao 

GLOBO que a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) do Combustíveis é 

positiva, mas precisa de 

aperfeiçoamentos. 

 

O texto em tramitação na Câmara dos 

Deputados permite a redução dos 

impostos federais e estaduais sobre os 

combustíveis, incluindo a gasolina, e o 

gás. 

— Entendo que sim (que a PEC é 

positiva) — disse Silva e Luna, 

completando: — (A PEC) Precisa de 

aperfeiçoamentos que, certamente, o 

Congresso irá fazer. Melhor seria se 

fosse destinada à parcela da sociedade 

mais carente, como o vale-gás. 

 

O executivo se reuniu na segunda-feira 

com o deputado Christino Aureo (PP-

RJ), que apresentou a PEC. O texto foi 

escrito na Casa Civil da Presidência da 

República, com aval do presidente Jair 

Bolsonaro. 

 

Equipe econômica vê custo fiscal 
de R$ 54 bi 

 
A equipe econômica estima um impacto 

de R$ 54 bilhões para os cofres do 

governo federal com o texto, que permite 

zerar os impostos sem compensação. Os 

impostos federais equivalem a R$ 0,69 

do litro da gasolina e R$ 0,33 do litro do 

diesel.  

 

CONHEÇA AS REFINARIAS QUE 
A PETROBRAS DECIDIU VENDER 
 

Petrobras vendeu a Refinaria Landulpho 

Alves (RLAM), localizada no Recôncavo 

Baiano, e mais sete unidades de refino, 

https://oglobo.globo.com/economia/conheca-as-refinarias-que-petrobras-decidiu-vender-24645859
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-as-refinarias-que-petrobras-decidiu-vender-24645859
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-as-refinarias-que-petrobras-decidiu-vender-24645859
https://oglobo.globo.com/economia/conheca-as-refinarias-que-petrobras-decidiu-vender-24645859
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para para fundo árabe por US$ 1,6 bi. 

Foto: Geraldo Kosinski / Agência O 

Globo

Primeira refinaria do Brasil, a RLAM 

completou 70 anos prestes a ser vendida. 

A unidade tem capacidade de produção 

de 333 mil barris/dia. Foto: Saulo Cruz / 

MME

A estatal suspendeu o processo de venda 

da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), e 

decidiu investir US$ 1 bi na unidade, que 

iniciou suas operações em 2014. Está 

localizada no Complexo Industrial 

Portuário de Suape, distante 45 km do 

Recife, em Pernambuco. Foto: Wilton 

Junior / Agência O 

Globo

A RNEST, que foi alvo da Lava-Jato, tem 

capacidade de processamento de 230 

mil barris de petróleo por dia. Nesta 

unidade, são produzidos derivados de 

petróleo, como nafta, diesel e gás 

liquefeito de petróleo (GLP) Foto: 

Reprodução/Site da 

Petrobras

A Refinaria Presidente Getúlio Vargas 

(Repar), no Paraná, tem capacidade de 

processamento de 33 mil m³ de petróleo 

por dia. Segundo fontes, os grupos Ultra, 

dono dos postos Ipiranga, e Raízen, 

associação de Cosan e Shell, estão 

interessados na compra Foto: Silvio 

Aurichio / Agência O Globo 

Localizada no município de Araucária, 

no Paraná, a Repar é responsável por 

aproximadamente 12% da produção 

nacional de derivados de petróleo, ente 

eles diesel, gasolina, GLP, coque, asfalto, 

e propeno Foto: Silvio Aurichio / 

Agência O 

Globo
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Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) 

está instalada em uma área de 580 

hectares no município gaúcho de Canoas 

(RS). Foto: 

Divulgação

A Petrobras também já vendeu a 

Unidade de Industrialização do Xisto 

(SIX) para o grupo F&M por R$ 178 

milhões. A SIX fica localizada em São 

Mateus do Sul (PR) sobre uma das 

maiores reservas mundiais de xisto 

Foto: 

Divulgação

A Refinaria Gabriel Passos (Regap), em 

Betim, região metropolina de Belo 

Horizonte (MG), foi inaugurada em 30 

de março de 1968, com capacidade 

inicial de 7.200 m³/dia. Hoje, sua 

capacidade de processamento é de 24 

mil m³/dia ou 150 mil bbl/dia Foto: 

Ramon Bitencourt / O 

Tempo

A Refinaria Isaac Sabbá (Reman) foi 

vendida em agosto para a Atem por US$ 

189,5 milhões. A unidade foi inaugurada 

em 3 de janeiro de 1957 e está localizada 

à margem esquerda do Rio Negro, em 

Manaus, estado do Amazonas. Em 31 de 

maio de 1974, foi incorporada ao 

Sistema Petrobras Foto: Reprodução 

Refinaria Lubrificantes e Derivados do 

Nordeste (Lubnor), no Ceará, é uma das 

líderes na produção de asfalto no Brasil, 

sendo responsável por cerca de 10% da 

produção do produto no pais. Foto: 

Divulgação 

A proposta foi desenhada diante da 

preocupação do governo com o aumento 

do preço dos combustíveis, que tem 

impactado a inflação em ano eleitoral. 
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Ao permitir a redução dos impostos, a 

PEC também reduz a pressão sobre a 

política de preços da Petrobras. 

 

A estatal vincula o preço dos 

combustíveis ao preço do barril de 

petróleo no mercado internacional. E os 

preços do petróleo não param de subir. 

Em 2021, o petróleo subiu mais de 60%. 

Só em janeiro deste ano, o barril de óleo 

cru subiu mais de 15%, com o preço 

superando US$ 90 pela primeira vez em 

mais de sete anos. 

 

INFLAÇÃO PESOU NO BOLSO DO 
BRASILEIRO EM 2021. VEJA QUAIS 
FORAM OS PRINCIPAIS VILÕES 
 

Os combustíveis foram os principais 

vilões da inflação em 2021. O etanol 

disparou 62,23% no ano passado. Já a 

gasolina, 47,49%. O gás de botijão subiu 

36,99%. São preços que influenciam 

outros preços na economia Foto: Edilson 

Dantas / Agência O Globo 

Com a alta nos preços dos combustíveis, 

o grupo dos transportes teve alta forte 

em 2021, pesando no bolso dos mais 

pobres. A alta acumulada foi de 21,03% 

Foto: Fabiano Rocha / Agência O 

Globo

Entre os gêneros alimentícios, o café foi 

um dos que mais encareceram em 2021. 

Os alimentos formam um dos grupos de 

maior alta de preços na composição do 

IPCA: subiram 14% no ano passado. As 

bebidas ficaram, em média, 7,94% mais 

caras. Foto: Arquivo 

Até mesmo o churrasco, uma das 

principais escolhas de lazer do brasileiro 

nas horas vagas, ficou salgado em 2021. 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-pesou-no-bolso-do-brasileiro-em-2021-veja-quais-foram-os-principais-viloes-25349932


18 

 

As carnes subiram 8,45% em média no 

ano passado Foto: Fábio Rossi / Agência 

O Globo 

Outro item essencial no orçamento do 

brasileiro, a energia elétrica disparou em 

2021 sob efeito da crise hídrica, que 

limitou a operação de hidréletricas. No 

ano, tarifa de eletricidade residencial 

subiu 21,21% Foto: TINGSHU WANG / 

Reuters 

A inflação fez disparar o IGP-M, índice 

que reajusta contratos de aluguel, que 

tiveram alta média de 6,96% segundo o 

IBGE. Além disso, preços de material de 

construção encareceram imóveis novos 

e reformas. Resultado: o grupo 

habitação acumulou alta de 13,05% em 

2021. Foto: Brenno Carvalho / Agência 

O Globo 

 

— A oferta de petróleo, derivados, ainda 

continua muito inferior à demanda no 

mundo inteiro. E há fatores geopolíticos 

interferindo nessa complexa equação — 

disse Silva e Luna. 

 

Contexto internacional não ajuda 

 
Os temores de uma invasão da Ucrânia 

pela Rússia cresceram e estão entre os 

motivos da alta do petróleo. Analistas 

projetam que o petróleo alcançará os 

US$ 100 por barril ainda neste semestre. 

Os preços do petróleo Brent devem 

atingir os US$ 100 por barril no terceiro 

trimestre de 2022, segundo analistas do 

Goldman Sachs. 

 

Em relatório, o banco afirma que a alta 

deve continuar até o primeiro trimestre 

de 2023, quando o barril deverá 

registrar a máxima de US$ 105.. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/pe
c-dos-combustiveis-positiva-mas-
precisa-de-aperfeicoamentos-diz-
presidente-da-petrobras-1-25384950 
 

Retorne ao índice 
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Economia/Defesa do Consumidor 

Amil: Veja os direitos de 
quem tem plano de saúde 
após a transferência da 
carteira e tire suas dúvidas 
 
Mais de 370 mil usuários de planos 
individuais e familiares foram 
transferidos para APS. Os coletivos 
foram assumidos pela Sobam neste mês 
 
Pollyanna Brêtas 
08/02/2022 - 06:36 / Atualizado em 
08/02/2022 - 07:29 

Unidade da Amil no bairro dos Jardins, 

em São Paulo Foto: Divulgação 

 
RIO -  Uma sequência de trocas de 

empresas responsáveis tem deixado os 

usuários de planos de saúde inseguros. A 

operadora de saúde APS (Assistência 

Personalizada à Saúde), que assumiu a 

carteira de planos individuais da 

Amil, transferiu seus contratos 

coletivos (empresariais e por adesão) 

para a Sobam, no dia 1º de fevereiro. 

 

A Sobam faz parte do UnitedHealth 

Group, mesmo dono da Amil. A nova 

operação ocorre após a Amil ter 

transferido, em janeiro, sua carteira de 

planos individuais e familiares, que 

soma 377,4 mil usuários, para a APS. A 

carteira era deficitária. 

 

Com o movimento, a APS, que era uma 

pequena operadora de saúde com 11 mil 

usuários até novembro do ano passado, 

passará a concentrar sua carteira de 

clientes em planos individuais e 

familiares. 

 

Quando a carteira da Amil foi repassada 

em janeiro, um dos pontos destacados 

era que APS e Amil pertenciam ao 

mesmo grupo. A informação era que 

nada mudaria para o usuário, embora 

haja reclamações de pacientes sobre a 

redução da rede credenciada. 

 

A ANS diz que a "transferência parcial da 

carteira da Amil foi autorizada pela ANS 

em dezembro de 2021 e cumpriu todos 

os requisitos necessários". 

 

Segundo a agência, os beneficiários 

vinculados aos planos da carteira 

transferida deixaram de ser clientes da 

Amil e passaram a ser clientes da APS, 

mas "os termos dos seus contratos 

continuam os mesmos, apenas mudou a 

operadora contratada". Tire suas 

dúvidas sobre os direitos dos segurados 

a seguir. 

 

Os direitos ao ter o contrato 
transferido 
 
Quais são as normas para 
descredenciamento da rede, 

https://oglobo.globo.com/economia/operadora-que-assumiu-clientes-individuais-da-amil-se-desfaz-de-planos-coletivos-1-25384186
https://oglobo.globo.com/economia/operadora-que-assumiu-clientes-individuais-da-amil-se-desfaz-de-planos-coletivos-1-25384186
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/planos-individuais-que-eram-da-amil-trocam-de-maos-de-novo-25381981
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inclusive na transferência de 
carteira? 
O descredenciamento pode ser feita pela 

operadora se houver substituição por 

uma rede equivalente e comunicada 30 

dias antes aos usuários. 

 

O descredenciamento de clínicas, 

laboratórios e hospitais pela Amil, 

antes da transferência para a APS, 

foi legal? 

Para o Idec, o caso foi analisado pela 

ANS de acordo com cumprimento 

formal dos requisitos. O instituto 

entende que diante da mudança do 

grupo econômico (o controle da APS foi 

repassado para o Fundo Fiord), a ANS 

deveria reanalisar o caso. A Amil diz que 

a comunicação foi feita em seu site. 

 

Se houve descredenciamento de 

um hospital, mas o usuário estiver 

internado, ele será transferido? 

Como fica o tratamento? 

O hospital deve mantê-lo internado, e a 

operadora fica obrigada ao pagamento 

das despesas até a alta hospitalar, a 

critério médico, na forma do contrato. 

 

E no caso de home care ? Pode 

haver substituição da equipe 

médica? 

O entendimento de especialistas é de 

que vale a mesma regra da internação 

hospitalar. 

 

Se o usuário estiver em tratamento 

oncológico e a rede for substituída, 

ele deverá transferir o tratamento 

para outro hospital ou clínica? 

A situação não está expressa em lei. Na 

Justiça, há casos em que o entendimento 

é de que, se a mudança de local for 

causar prejuízo ao paciente, a operadora 

deve arcar com o tratamento naquele 

local, pelo menos até o fim do ciclo de 

quimioterapia ou radioterapia. E fica a 

critério do médico do paciente essa 

avaliação. 

 

Há possibilidade de haver nova 

mudança de rede de laboratórios, 

hospitais e médicos credenciados 

com a mudança de controle da 

APS? 

A APS se comprometeu a manter todos 

os serviços oferecidos pela Amil, ao 

assumir a sua carteira, em 1º de janeiro 

de 2022. Novos descredenciamentos, 

segundo especialistas, só poderão 

ocorrer em casos excepcionais, com 

comunicação e análise da ANS, e 

informação prévia aos consumidores. 

 

Qual é a orientação aos 

consumidores? 

No caso de qualquer irregularidade 

quanto à rede credenciada ou 

atendimento negado, o usuário deve 

reclamar na ANS. 

 

Terei que cumprir nova carência? 

Não. As carências que o usuário já 

cumpriu na Amil precisam ser 

respeitadas. Resolução da ANS 
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determina que a operadora que assume 

a carteira deve ter condições financeira e 

assistencial e dar continuidade às regras 

estabelecidas no contrato assinado 

anteriormente pelo beneficiário. 

 

Tenho cirurgia marcada. Preciso 

fazer nova autorização? 

No caso de cirurgias já marcadas e 

autorizadas, o entendimento de 

especialistas é de que não seria 

necessária nova autorização, já que a 

APS assume os compromissos e 

obrigações que a Amil já tinha com os 

beneficiários. 

 

Tenho dependentes. Eles serão 

mantidos? 

As condições contratuais terão que ser 

mantidas e respeitadas, e isso inclui os 

dependentes. 

 

Como fica o cálculo do reajuste 

anual e os por faixa etária? 

No caso de planos individuais, a ANS 

determina índice máximo. Os reajustes 

por faixa etária seguem as cláusulas e 

percentuais estabelecidos no contrato. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/de
fesa-do-consumidor/amil-veja-os-
direitos-de-quem-tem-plano-de-saude-
apos-transferencia-da-carteira-tire-
suas-duvidas-25384759 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

BC cria novo site para 
consulta de 'dinheiro 
esquecido' nos bancos 
 
Nova página começa a funcionar em 14 
de fevereiro e será usada 
exclusivamente para o sistema de 
conferência; primeira versão do site foi 
tirada do ar após 2 dias por causa da 
alta procura 
 
Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo 
07 de fevereiro de 2022 | 15h32 
 
BRASÍLIA - O Banco Central criou 

um site exclusivamente dedicado 

ao Sistema Valores a Receber 

(SVR), canal em que é possível conferir 

o "dinheiro esquecido" nos bancos, 

após o serviço receber um volume 

altíssimo de acessos em seu lançamento, 

no dia 24 de janeiro, tirando a página 

do órgão do ar por dois dias.  

“Para ampliar a capacidade de 

atendimento do SVR, o BC criou um site 

exclusivamente dedicado a 

ele: valoresareceber.bcb.gov.br”, disse o 

BC nesta segunda-feira, 7, em nota. 

 

Com os problemas gerados pela alta 

demanda de consultas, o BC suspendeu 

temporariamente o SVR e as consultas 

só serão retomadas em 14 de fevereiro. 

Segundo a autarquia, todo 

relacionamento do cidadão com o 

serviço será feito pela nova página, e não 

será possível acessar o sistema pelo site 

principal do órgão. 

 

O novo serviço permite que a população 

confira se 

tem dinheiro "esquecido" em contas 

encerradas com saldo disponível ou 

devido a tarifas cobradas indevidamente 

em operações de crédito, por exemplo. A 

consulta aos valores esquecidos será 

feita em duas fases. O BC calcula que há 

R$ 3,9 bilhões em valores “esquecidos” 

nas instituições financeiras nessa 

primeira etapa, de 28 milhões de CPF e 

CNPJ. No total, são R$ 8 bilhões. 

 

Sede do Banco Central; o BC calcula que 

há R$ 8 bilhões em valores “esquecidos” 

nas instituições financeiras  Foto: Dida 

Sampaio/Estadão 

 

Hoje, o BC informou ainda que, no 

momento da consulta no site do SVR, o 

cidadão saberá se tem valor a receber e, 

caso positivo, será informado da data 

para conhecer esses valores e solicitar 

sua transferência, a partir do dia 7 de 

março. O BC ainda recomenda que o 

cidadão volte ao site do serviço na data 

informada. “Caso não compareça nessa 

data, o cidadão terá que fazer uma nova 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-sistema-financeiro
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dinheiro-esquecido-bancos,70003962592
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dinheiro-esquecido-bancos,70003962592
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dinheiro
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consulta para receber uma nova data 

para pedir o resgate.” 

 

A autarquia pondera, contudo, que não 

há problema se o cidadão perder a data 

por algum motivo e que ele não deve se 

preocupar. “Ele poderá voltar 

a valoresareceber.bcb.gov.br a qualquer 

momento e receber uma nova data de 

agendamento. O cidadão nunca perde o 

direito sobre os valores em seu nome. As 

instituições financeiras guardarão esses 

recursos pelo tempo que for necessário, 

esperando até que o cidadão solicite a 

devolução”, explica o BC. 

 

Passo a passo 

 
Para acessar o SVR no 

site valoresareceber.bcb.gov.br, o 

cidadão precisará de um login do serviço 

Gov.br nível prata ou ouro. O BC ressalta 

que não será possível acessar o sistema 

com seu login de registrato. 

 

Quem não possui o login Gov.br deve 

fazer cadastro gratuito na página da 

internet ou no aplicativo Gov.br. 

 

O BC ainda reitera que não envia links 

nem entra em contato com o cidadão e 

que ninguém está autorizado a fazê-lo 

em nome do órgão ou do SVR. 

“Portanto, o cidadão nunca deve clicar 

em links suspeitos enviados por e-mail, 

SMS, WhatsApp ou Telegram. O cidadão 

não deve fazer qualquer tipo de 

pagamento para ter acesso aos valores. É 

golpe!”, alerta o BC. 

 

Além disso, segundo a autarquia, a 

instituição financeira só entrará em 

contato com o usuário para realizar a 

transferência dos valores a receber após 

consulta no SVR e se o pedido de 

resgaste não ser via chave Pix. Mesmo 

assim, a instituição não pode pedir 

dados pessoais do usuário, nem sua 

senha. 

 

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

ias/geral,bc-cria-novo-site-para-

consulta-de-dinheiro-esquecido-nos-

bancos,70003972034 
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https://valoresareceber.bcb.gov.br/
http://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=17ed567d7fb
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=17ed567d7fb
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bc-cria-novo-site-para-consulta-de-dinheiro-esquecido-nos-bancos,70003972034
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bc-cria-novo-site-para-consulta-de-dinheiro-esquecido-nos-bancos,70003972034
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bc-cria-novo-site-para-consulta-de-dinheiro-esquecido-nos-bancos,70003972034
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bc-cria-novo-site-para-consulta-de-dinheiro-esquecido-nos-bancos,70003972034
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Economia 

Global Entry: Acordo facilita 
entrada de brasileiros nos 
EUA sem filas na imigração 
 
Exigência de visto continua, mas será 
possível maior rapidez no controle de 
passaporte na chegada aos aeroportos 
Eduardo Rodrigues e Paulo Favero, O 
Estado de S.Paulo 
07 de fevereiro de 2022 | 16h47 
 
BRASÍLIA e  SÃO PAULO – Embora a 

exigência de visto não mude, os 

brasileiros passarão a ter a opção de 

ingressar nos Estados Unidos com 

mais agilidade. O governo anunciou 

nesta segunda-feira, 7, que o Brasil 

entrou no programa “Global Entry” 

(GE) – entrada global, em inglês – que 

dá mais rapidez no controle de 

passaporte na chegada aos aeroportos 

dos EUA. 

 

Normalmente utilizado por viajantes 

frequentes aos Estados Unidos, o 

programa já está em vigor para outros 11 

países. O Brasil será o terceiro país da 

América do Sul a participar do 

programa, já disponível para viajantes 

argentinos e colombianos. A lista ainda 

inclui Índia, Reino Unido, Alemanha, 

Panamá, Singapura, Coreia do Sul, 

Suíça, Taiwan e México. 

 

Por meio do GE, os brasileiros também 

poderão escapar das longas filas de 

imigração nos Estados Unidos e fazer o 

controle de passaporte diretamente em 

quiosques automáticos – semelhantes 

aos instalados pela Polícia Federal nos 

principais aeroportos internacionais do 

Brasil. 

Longas filas de passageiros nos balcões 

de companhias internacionais do 

aeroporto de Guarulhos; Estados 

Unidos estão entre os destinos mais 

procurados Foto: Daniel 

Teixeira/Estadão 

 

Para participar, é preciso se cadastrar 

junto à Autoridade de Aduanas e 

Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em 

inglês), órgão norte-americano 

responsável pelo controle de entrada de 

estrangeiros naquele país. Além do 

pagamento de uma taxa de US$ 100, 

será preciso passar pelo crivo das 

autoridades americanas. 

 

De acordo com nota conjunta do 

governo, a implementação do GE para 

cidadãos brasileiros foi coordenada pela 

Casa Civil e contou com o envolvimento 

dos Ministérios das Relações Exteriores, 

da Justiça e Segurança Pública e da 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte
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Economia, assim como da Receita 

Federal e da Polícia Federal. 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

SOBRE A ENTRADA DO BRASIL 

NO GLOBAL ENTRY 

 

Como funciona o Global Entry? 

É um sistema que agiliza a entrada do 

viajante nos Estados Unidos, evitando as 

filas na imigração. O controle é feito por 

totens automáticos que fazem a leitura 

do passaporte, eliminando a 

necessidade de contato com os agentes 

de imigração. 

 

Eu ainda vou precisar de visto para 

entrar nos EUA? 

Sim, mesmo tendo o Global Entry, a 

exigência de visto continua a mesma. 

 

Como faço para fazer o pedido do 

Global Entry para minha viagem? 

Você precisa preencher um formulário 

no site do Programa de Viajantes 

Confiáveis e escolher a opção Global 

Entry. Aí você precisará ver se é elegível 

para o programa, preencher o 

formulário, pagar uma taxa e agendar 

uma entrevista. 

 

Quanto custa para fazer o pedido 

de Global Entry? 

Custa US$ 100, o equivalente a R$ 525. 

 

Quais países fazem parte do 

acordo? 

São 12 países no total - Brasil, Argentina, 

Colômbia, Índia, Reino Unido, 

Alemanha, Panamá, Cingapura, Coreia 

do Sul, Suíça, Taiwan e México. 

 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/

geral,global-entry-acordo-facilita-

entrada-de-brasileiros-nos-eua-sem-

filas-na-imigracao,70003972113 
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Política 

Virtualização da Justiça se 
intensifica no Brasil, gera 
ganhos e impõe desafios 
 
Apesar do aumento da produtividade de 
tribunais, parcela mais vulnerável da 
população ainda encontra barreiras ao 
tentar acessar a Justiça 
 
8.fev.2022 às 4h00 
Géssica BrandinoMatheus 
Moreira 
SÃO PAULO 

 
Os tribunais brasileiros vivenciavam 
diferentes estágios de virtualização 
quando, a partir de março de 2020, a 
pandemia da Covid-19 impôs uma nova 
dinâmica de funcionamento que 
impactou a rotina de magistrados, 
promotores, advogados, defensores 
públicos e de milhares de brasileiros. 

Especialistas destacam que a 
virtualização trouxe pontos positivos, 
como maior rapidez de tramitação e 
melhores índices de produtividade. 

Porém uma parcela deles ressalta que 
também há aspectos negativos que 
precisam ser observados, como risco de 
violação de direitos fundamentais e 
menor acesso à Justiça pelos mais 
vulneráveis. 

Teleaudiência no Complexo Judiciário 
Ministro Mario Guimarães. no Fórum 

Criminal da Barra Funda, em São Paulo 
- Rubens Cavallari/Folhapress 
 
Levantamento feito pela Folha mostra 
que a maior parte das cortes estaduais 
(56%) adotou o sistema de audiências 
virtuais neste período, enquanto outras 
tiveram experiências anteriores com o 
modelo. 
 
Com a suspensão inicial das atividades 
do Judiciário de março a abril, o número 
de audiências na primeira instância da 
Justiça Estadual antes e depois da 
pandemia diminuiu em todos os 
tribunais. No cenário nacional, a queda 
foi de 61%, passando de cerca de 6,2 
milhões em 2019 para 2,4 milhões. 

Até a conclusão da reportagem, apenas 
os tribunais de Maranhão, Mato Grosso, 
Rio de Janeiro e Tocantins não haviam 
respondido aos questionamentos do 
jornal. 

Em relação a processos julgados na 
mesma esfera, de acordo com números 
do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), 
houve uma redução de cerca de 22% no 
país. Pernambuco e Paraná registraram 
aumento de processos resolvidos. 

Passados quase dois anos, falta uma 
legislação sobre o tema, que tem sido 
regulado por meio de resoluções do CNJ 
e dos próprios tribunais. 

Também nesse período, sob a gestão do 
ministro Luiz Fux, presidente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), o CNJ 
lançou o programa Justiça 4.0, que tem 
entre suas propostas a implementação 
do Juízo 100% digital –que prevê a 
tramitação de processos de forma 
exclusivamente eletrônica a partir do 
consentimento dos envolvidos. 

Atualmente, os tribunais brasileiros 
usam programas para audiências 
virtuais e sistemas para serviços de 
Justiça diferentes. 

São pelo menos 11 sistemas para 
processos eletrônicos e 9 programas de 
vídeoconferência. O objetivo do CNJ, 
explica Shuenquener, é unificar todo o 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/gessica-brandino.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/matheus-moreira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/matheus-moreira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/judiciario-vive-dilema-sobre-manutencao-de-trabalho-remoto-e-audiencias-online.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/01/judiciario-vive-dilema-sobre-manutencao-de-trabalho-remoto-e-audiencias-online.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/datafolha-pesquisa-mostra-alcance-e-opiniao-da-advocacia-sobre-uso-de-tecnologia-na-profissao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/11/audiencia-que-permite-a-preso-relatar-tortura-policial-desaparece-na-pandemia.shtml
http://www.folha.com.br/
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sistema judiciário brasileiro sob uma 
única plataforma que tenha ao mesmo 
tempo vídeoconferência e serviços de 
Justiça. 

A avaliação é que essa transição para 
uma plataforma única nacional requer 
cautela, devido à desigualdade digital no 
país. 

Dados da PNAD Contínua (Pesquisa 
Nacional por Amostras de Domicílio) de 
2019, do IBGE, mostram que cerca de 40 
milhões de brasileiros com mais de 10 
anos ainda não têm acesso à internet. 

Para Valter Shuenquener, secretário-
geral do CNJ, a exclusão jurídica no país 
é maior do que o número de 
desconectados. 

"Há mais pessoas com acesso à internet 
do que à Justiça no Brasil. Já fiz muitas 
audiências com pessoas em 
comunidades muito carentes em que as 
pessoas tinham um celular e estavam ali, 
prestando depoimento", diz. 

No Tribunal de Justiça de São Paulo, a 
juíza Jovanessa Ribeiro Silva Azevedo 
Pinto, assessora da presidência e ex-
assessora da Corregedoria Geral da 
Justiça em 2020 e 2021, diz que a 
avaliação sobre o acesso melhorou e que 
é possível realizar o atendimento 
presencial quando necessário, para que 
não haja prejuízo à população. 

Em 2022, a maioria dos tribunais deve 
seguir usando o sistema híbrido, de 
maneira que casos sensíveis como 
audiências de custódia e júri popular 
possam ser julgados presencialmente. 

De acordo com o 2º Mapa das 
Defensorias Públicas Estaduais e 
Distrital no Brasil, feito pela Anadep 
(associação dos defensores públicos) e 
pelo Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) cerca de 58 
milhões de pessoas não têm acesso à 
Justiça devido à falta de defensores 
públicos. 

Francisco Cruz, diretor do InternetLab 
—centro de pesquisa sobre direito, 
tecnologia e internet— explica que ter 

acesso à internet não basta. A falta de 
conhecimento sobre as ferramentas 
também é uma barreira e cada região 
tem seus próprios desafios. 

Além disso, a baixa qualidade do serviço 
de internet em algumas regiões pode 
levar à redução do acesso à Justiça. Cruz 
explica que a dinâmica do acesso à 
internet com qualidade é similar ao 
acesso à alimentação saudável, "não 
adianta só ter a comida, ela precisa ter 
qualidade". 

Teleaudiências no Judiciário 
 

 
Teleaudiências no Complexo Judiciário 
Ministro Mario Guimarães, no Fórum 
Criminal da Barra Funda, do Tribunal de 
Justiça de São Paulo; siste Rubens 
Cavallari/FolhapressMAIS  
 
A ouvidora da Defensoria Pública do 
Acre, Solene Costa, 48, trabalha na 
capital Rio Branco e diz conhecer bem o 
problema. Ela conta que as quedas do 
sinal de internet são constantes. 

A situação é ainda pior em Cruzeiro do 
Sul, a segunda maior cidade do estado, 
em que moradores já chegaram a ficar 
até três dias sem acesso ao WhatsApp, 
diz ela. 

O aplicativo de mensagens se tornou a 
via de comunicação entre a população 
que busca a Justiça e os 43 defensores 
públicos do estado. Eles são 
responsáveis por atender a 22 
municípios e uma população estimada 
pelo IBGE em 906 mil habitantes. 

"As pessoas hipervulneráveis não 
acessaram a Justiça, porque, ainda que 
usem o WhatsApp, não têm dados 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1719402723216419-teleaudiencias-no-judiciario
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móveis suficientes para mandar os 
documentos aos defensores", diz Solene. 

De acordo com a PNAD Contínua de 
2019, a região Norte do país é a que 
concentra o maior número de domicílios 
que dependem de banda larga móvel, a 
internet no celular. Em 89% das 
residências em que havia utilização da 
internet, o acesso ocorria por meio da 
banda larga móvel. 

Em São Paulo, o ex-presidente da 
seccional da OAB, Caio Augusto Silva 
dos Santos, afirma que o problema da 
conexão não afetou apenas quem vive 
em regiões afastadas do estado, mas que 
há localidades na região central da 
capital paulista em que a qualidade do 
sinal é ruim. 

"Nós ouvimos muito, no início da 
pandemia, que bastaria um celular para 
que assistidos e advogados pudessem ter 
acesso às audiências e atos judiciais, mas 
isso não é verdade", afirma. 

Santos diz que, apesar dos desafios, 
houve inclusão para a advocacia e cita a 
possibilidade de fazer a sustentação oral 
à distância como exemplo —avanço 
citado também pelo ex-presidente da 
OAB Nacional Felipe Santa Cruz, que 
defende a volta das audiências de forma 
presencial. 

Tribunais de Justiça pelo Brasil 

 

 

Edifício sede do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais Robert 
Leal/DivulgaçãoMAIS  

Quando o assunto é produtividade, o 
presidente da Conamp (Associação 

Nacional dos Membros do Ministério 
Público), Manoel Murrieta, diz que 
houve um crescimento surpreendente 
na produção processual com as 
ferramentas digitais, mas que é preciso 
observar a situação de regiões com baixa 
inclusão digital. 

Murrieta afirma que o problema 
também aparece nas audiências de 
custódia, que demandam interação 
maior para que o juiz tenha certeza que 
não houve violação de direitos. 

A percepção no Judiciário paulista é a de 
que, mesmo na esfera penal, houve 
avanços. 

A juíza Jovanessa afirma que foram 
criadas 684 salas virtuais desde o início 
da pandemia nas 179 unidades 
prisionais do estado, o que permitiu a 
realização de mais de 162 mil 
audiências, sem necessidade de 
requisitar transporte para longas 
distâncias. 

O uso das audiências virtuais nos 
processos penais é um dos pontos 
criticados por defensores públicos e 
instituições de direitos humanos que 
afirmam que a prática contribuiu para a 
subnotificação de denúncias de 
violações. 

A segurança de mulheres vítimas de 
violência doméstica, por exemplo, é um 
fator de preocupação nas audiências 
virtuais, diz Rivana Ricarte, presidente 
da Anadep (Associação Nacional das 
Defensoras e Defensores Públicos). 

"Como garantir que a mulher esteja 
segura em uma audiência virtual em 
casa e que seu agressor não estará do 
outro lado da tela, na mesma casa?", diz 
a defensora, que também destaca 
problemas em casos de audiências com 
pessoas com deficiência ou menores de 
idade infratores. 

Conheça o Palácio da Justiça, sede 
do TJ-SP 

 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1645070490811981-tribunais-de-justica-pelo-brasil#foto-1652920920150353
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1648399815607478-conheca-o-palacio-da-justica-sede-do-tj-sp
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1648399815607478-conheca-o-palacio-da-justica-sede-do-tj-sp
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Iluminação noturna da fachada do 
prédio do Palácio da Justiça, instalação 
principal do Tribunal d Justiça de São 
Paulo. Edifício foi inaugur Eduardo 
Knapp - 11.out.2019/FolhapressMAIS  
 

A retomada do atendimento presencial 
em casos que atentem contra os direitos 
fundamentais é uma necessidade 
apontada pela pesquisa "Justiça Virtual 
e o Direito de Defesa", realizada pelo 
IDDD (Instituto de Defesa do Direito de 
Defesa). 

De acordo com o estudo, que analisou 
atos normativos em todo o país e 
entrevistou familiares de pessoas 
privadas de liberdade, defensores 
públicos e ouvidores, o uso da tecnologia 
aprofundou a distância entre a Justiça e 
a população. 

Uma das consultoras da pesquisa, a 
advogada Luciana Garcia, doutora em 
direito pela Universidade de Brasília e 
professora do IDP, afirma que a 
pandemia trouxe à tona uma situação de 
profunda desigualdade na Justiça 
virtual pelo país. 

"Se hoje há tribunais praticamente 100% 
digitalizados, como no Distrito Federal, 
por outro lado há situações como a do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, em que mais da metade dos 
processos ainda eram exclusivamente 
físicos", diz. 

Luciana acrescenta que é possível falar 
em ganhos nesse período, mas que eles 
vieram a custas de muitos sacrifícios e da 
falta de acesso à Justiça por parte da 
população de baixa renda e 
escolaridade. 

"O cenário da pandemia trouxe isso 
trouxe um aprofundamento da violação 
do acesso à Justiça e do direito de defesa 
particularmente. Isso a gente ouviu de 
praticamente todas as pessoas 
entrevistadas". 

Apesar da dificuldade, ela afirma que 
não é possível analisar o processo de 
virtualização apenas como bom ou ruim. 

"O WhatsApp facilitou o contato do 
assistido com o defensor público em 
alguns casos, em outras situações foi 
justamente isso que afastou. Por quê? 
Porque faltou olho no olho". 

Profissionais e pesquisadores 
concordam que, a partir de agora, o 
desafio será verificar em quais casos a 
Justiça virtual pode ser usada sem danos 
aos direitos. 

Diversidade no mundo jurídico 

 

Adriana Cruz é juíza federal e uma das 
pessoas que encabeça movimento para 
amplificar a presença de negros, 
principalmente mulheres, dentro  Zô 
Guimarães /Zô 
Guimarães/FolhapressMAIS  
 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/
2022/02/virtualizacao-da-justica-se-
intensifica-no-brasil-gera-ganhos-e-
impoe-desafios.shtml 
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Mercado 

BC indica 'ajustes adicionais 
em ritmo menor' nos juros 
 
Em ata, Copom não sinaliza a 
magnitude da próxima alta da Selic 
8.fev.2022 às 8h45 

 
Para as próximas reuniões, 
o Copom (Comitê de Política Monetária) 
do Banco Central indicou que fará 
"ajustes adicionais" da taxa básica de 
juros (Selic) "em ritmo menor", 
conforme ata da última reunião 
divulgada nesta terça-feira (8). 

"Um novo ajuste de 1,50 ponto 
percentual, seguido de ajustes adicionais 
em ritmo menor nas próximas reuniões, 
é a estratégia mais adequada para atingir 
aperto monetário suficiente e garantir a 
convergência da inflação ao longo do 
horizonte relevante, assim como a 
ancoragem das expectativas de prazos 
mais longos", detalhou a autoridade 
monetária. 

Sede do Banco Central em Brasília 
- Adriano Machado - 
29.out.2019/Reuters 
 
Na última semana, o Copom elevou a 
taxa básica de juros novamente em 1,5 
ponto percentual, a 10,75% ao ano. Com 
isso, a Selic voltou aos dois dígitos pela 
primeira vez após quase cinco anos, a 
última vez havia sido em julho de 2017. 

A taxa Selic agora está no maior patamar 
desde maio de 2017, ainda no governo de 
Michel Temer (MDB), quando os juros 
eram de 11,25% ao ano. 

No comunicado, o BC já havia sinalizado 
que o ciclo de aperto monetário ainda 
não chegou ao fim e indicava uma 
redução do ritmo de ajuste da taxa 
básica de juros já no próximo encontro, 
marcado para os dias 15 e 16 de março. 
Mas havia incerteza quanto ao passo 
dessa desaceleração entre especialistas 
do mercado. 

"A incerteza particularmente elevada 
sobre preços de importantes ativos 
e commodities, assim como o estágio do 
ciclo, fez o Comitê considerar mais 
adequado, neste momento, não sinalizar 
a magnitude dos seus próximos ajustes", 
explicou a autarquia, na ata. 

O ciclo de aumento dos juros no Brasil —
oito altas seguidas, totalizando 8,75%— 
terá a maior elevação desde a introdução 
do sistema de metas de inflação, em 
1999. Houve altas comparáveis somente 
entre 2002 e 2003 (8,5%, com ritmo 
mais veloz) e entre 2013 e 2015 (7%). Em 
março de 2021, a Selic estava em 2% ao 
ano, menor patamar histórico. 

Antes da reunião, economistas 
esperavam que a taxa básica de juros 
fechasse 2022 a 11,75% ao ano e, em 
2023, caísse para 8% ao ano. Esse foi o 
cenário da pesquisa Focus, da última 
semana, utilizada na simulação do BC. 

A pesquisa Focus é feita pela autoridade 
monetária semanalmente. Nela, o BC 
coleta as projeções de economistas de 
instituições financeiras e casas de 
análise para os principais indicadores da 
economia, entre eles 
inflação, PIB (Produto Interno Bruto) e 
taxa de juros, para os próximos quatro 
anos. 

Já as expectativas apuradas pela 
pesquisa Focus para 2022 e 2023 
estavam em 5,4% e 3,5%, 
respectivamente, ambas acima do centro 
das metas para os períodos, de 3,5% e 
3,25%. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/copom/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/selic/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-eleva-selic-em-15-ponto-e-juros-voltam-aos-dois-digitos-apos-quase-5-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-eleva-selic-em-15-ponto-e-juros-voltam-aos-dois-digitos-apos-quase-5-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/bc-eleva-selic-em-15-ponto-e-juros-voltam-aos-dois-digitos-apos-quase-5-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1201200004.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1201200004.htm
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
http://www.folha.com.br/
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As projeções de inflação do Copom 
situam-se em 5,4% para 2022 e 3,2% 
para 2023. Para este ano, o número já é 
superior ao máximo permitido no 
intervalo de tolerância de 1,5 ponto 
porcentual para cima ou para baixo, que 
é de 5%. 

"O Copom considera que, diante do 
aumento de suas projeções e do risco de 
desancoragem das expectativas para 
prazos mais longos, é apropriado que o 
ciclo de aperto monetário avance 
significativamente em território 
contracionista. O Comitê enfatiza que irá 
perseverar em sua estratégia até que se 
consolide não apenas o processo de 
desinflação como também a ancoragem 
das expectativas em torno de suas 
metas." 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/bc-indica-ajustes-
adicionais-em-ritmo-menor-nos-
juros.shtml 
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Denúncia anônima e fuga não 
justificam invasão de 
domicílio, diz ministra do STJ 
 
8 de fevereiro de 2022, 7h47 

Por José Higídio 

Devido à insuficiência dos motivos para 
a invasão ao domicílio do réu, a 
ministra Laurita Vaz, do Superior 
Tribunal de Justiça, concedeu liminar 
para permitir que um homem, acusado 
de tráfico de drogas e posse irregular de 
armas, aguarde em liberdade o 
julgamento final do seu Habeas Corpus. 

Ministra Laurita Vaz, relatora do HC. 

Os policiais militares apreenderam 354 
g de crack, 1,448 kg de cocaína, 17 kg de 
maconha e três armas de fogo, além de 
diversos itens acessórios e muita 
munição. A prisão preventiva foi 
decretada em abril do último ano, e em 
seguida ele foi denunciado. O Tribunal 
de Justiça de São Paulo negou HC. 

Ao STJ, a defesa, feita pelo 
advogado Guilherme Gibertoni 
Anselmo, alegou que as provas seriam 
ilícitas, já que obtidas mediante violação 
do domicílio do réu, sem autorização 
judicial ou justa causa. Também alegou 
que teria havido apenas o 
reconhecimento fotográfico feito pelos 

PMs, o que não sustentaria a 
condenação. Por isso, pediu a liberdade 
provisória e o trancamento da ação 
penal. 

A ministra relatora constatou que o 
ingresso forçado na casa do réu se 
baseou em denúncias anônimas; na fuga 
do acusado para dentro do imóvel 
quando avistou a viatura; e na fuga 
posterior para local incerto. Segundo 
ela, essas circunstâncias "não justificam, 
por si sós, a dispensa de investigações 
prévias ou do mandado judicial para 
ingresso na residência". 

Laurita citou precedente do Supremo 
Tribunal Federal, segundo o qual a 
entrada forçada em domicílio exige 
indicativos bem fundamentados de que 
dentro da casa ocorre situação de 
flagrante delito. Também lembrou que o 
próprio STJ já fixou teses a serem 
observadas em casos semelhantes, 
incluindo a necessidade de gravação em 
áudio e vídeo do consentimento do 
morador. 

Jurisprudência da corte 
O tema é recorrente no STJ. Em outras 
situações, a corte já considerou ilícita a 
invasão ao domicílio quando a 
abordagem é motivada por denúncia 
anônima, pela fama de traficante do 
suspeito, por tráfico praticado na 
calçada, por atitude suspeita e 
nervosismo, cão farejador, perseguição 
a carro, após informação dada por 
vizinhos, fuga de ronda policial, de 
suspeito que correu do portão ao ver a 
viatura, quando a autorização para 
invasão foi dada pelos avós, ou quando o 
suspeito foge da própria casa. 

Por outro lado, o tribunal já 
entendeu lícito o ingresso quando há 
autorização do morador, quando 
ninguém mora no local, se há denúncia 
de disparo de arma de fogo na 
residência, se é feita para encontrar 
arma usada em outro crime — ainda que 
por fim não a encontre — ou se o policial, 
de fora da casa, sente cheiro de 
maconha, por exemplo. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-08/denuncia-anonima-fuga-nao-justificam-invasao-domicilio#author
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Clique aqui para ler a decisão 
HC 720.178 
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08/denuncia-anonima-fuga-nao-

justificam-invasao-domicilio 
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Servidor reintegrado não faz 
jus a insalubridade pelo 
tempo de afastamento 
 

7 de fevereiro de 2022, 7h48 

Por Danilo Vital 

Embora a anulação da demissão obrigue 
a administração pública a pagar salários 
e benefícios referentes ao tempo em que 
o servidor público ficou afastado do 
cargo, isso não vale para benefícios que 
dependam do atendimento a requisitos 
específicos. 

Se servidor não comprovou trabalho 
insalubre nem gastos com transporte, 
não tem direito a verba, disse ministro 
Kukina 
Emerson Leal 

Com esse entendimento, a 1ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça deu 
provimento ao recurso especial do INSS 
para desobrigar a autarquia 
previdenciária a pagar adicional de 
insalubridade e auxílio-transporte a 
uma servidora, em relação ao período 
em que esteve afastada do cargo. 

A autora da ação foi demitida em 1991, 
decisão administrativa que foi discutida 
na Justiça e anulada. A volta ao cargo só 
ocorreu em 2002. Na ação, o INSS foi 

condenado a pagar todas as verbas 
salariais correspondentes ao período. 

Dentre os benefícios incluídos na conta, 
o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região reconheceu o direito a receber 
auxílio-alimentação, auxílio-transporte, 
adicional de insalubridade e as férias 
anuais com adicional de um terço. 

Ao STJ, o INSS defendeu que esses 
pagamentos seriam incabíveis. Apontou 
que não são vantagens inerentes ao 
cargo público. Em vez disso, esse 
pagamento depende da verificação dos 
fatos e requisitos legais específicos. 

Relator, o ministro Sérgio Kukina 
concordou em parte com a autarquia. 
Destacou que direito às férias 
indenizadas e ao auxílio-alimentação 
têm como fator gerador o exercício 
efetivo concernente ao cargo público 
pelo servidor. Portanto, devem ser pagos 
em relação ao período de afastamento da 
autora da ação. 

No caso do adicional de insalubridade, a 
situação é diferente. Seu pagamento 
depende de o servidor trabalhar com 
habitualidade em locais insalubres ou 
em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com 
risco de vida, conforme o artigo 68 da 
Lei 8.112/1990. 

E nos termos da jurisprudência do STJ, 
o pagamento do adicional de 
insalubridade está condicionado ao 
laudo que prove efetivamente as 
condições insalubres a que esteja 
submetido o servidor, documento que 
não existe no caso da servidora que ficou 
afastada do cargo. 

O mesmo vale para o auxílio-transporte, 
que é pago o a título de indenização pelas 
despesas do servidor com transporte de 
suas residências para os locais de 
trabalho e vice-versa. 

Ou seja, se a servidora não se submeteu 
a trabalho em local comprovadamente 
considerado insalubre, nem arcou com 
despesas de transporte, não tem direito 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-07/servidor-reintegrado-nao-faz-jus-insalubridade-tempo-afastado#author
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a receber essas verbas pelo período em 
que ficou afastada da função. 

"Certo é que determinadas rubricas 
pecuniárias, mesmo em caso de 
reintegração ao cargo, não poderão ser 
pagas ao servidor reintegrado à conta do 
tão só exercício ficto exercício das 
funções do cargo público, uma vez que 
reclamam o atendimento a requisitos 
específicos, como sucede em relação ao 
auxílio-transporte e ao adicional de 
insalubridade", disse o ministro Kukina. 

A conclusão na 1ª Turma do STJ foi 
unânime. Votaram com o relator os 
ministros Regina Helena Costa, Gurgel 
de Faria e Benedito Gonçalves, e o 
desembargador convocado Manoel 
Erhardt. 

Clique aqui para ler o acórdão 
REsp 1.941.987 
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Imóvel único adquirido no 
curso da execução pode ser 
considerado bem de família 
 
7 de fevereiro de 2022, 10h38 

O imóvel adquirido no curso da 
demanda executiva pode ser 
considerado bem de família, para fins de 
impenhorabilidade. Com esse 
posicionamento, a 4ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça confirmou 
acórdão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) que proibiu a penhora do 
único imóvel de devedores com 
comprovada residência no local, mesmo 
tendo sido adquirido no curso da 
execução, por considerá-lo bem de 
família legal. 

Luis Felipe Salomão foi o relator do 
recurso no STJ 
Sandra Fado 

No recurso especial apresentado ao STJ, 
o credor sustentou a impossibilidade de 
reconhecimento da impenhorabilidade 
do imóvel, porque o bem teria sido 
adquirido depois de proferida decisão 
judicial que declarou o executado 
devedor. Apontou que o bem de família, 
no caso concreto, foi instituído por ato 
de vontade do executado e que, nesse 
caso, a impenhorabilidade sobre o 
imóvel é limitada, valendo, tão somente, 

em relação a dívidas futuras, posteriores 
à instituição convencional. 

O relator, ministro Luis Felipe Salomão, 
explicou que o bem de família voluntário 
ou convencional é aquele cuja 
destinação decorre da vontade do seu 
instituidor, visando a proteção do 
patrimônio em relação à satisfação 
forçada das dívidas do devedor 
proprietário do bem. 

"O Código Civil confere ao titular da 
propriedade a possibilidade de escolha 
do bem eleito, colocando como condição 
de validade apenas a circunstância de 
que o bem escolhido não tenha valor que 
ultrapasse um terço do patrimônio 
líquido existente no momento da 
afetação", destacou o relator. 

A jurisprudência do STJ, segundo 
Salomão, entende que a legitimidade da 
escolha do bem destinado à proteção 
da Lei 8.009/1990, feita com 
preferência pela família, deve ser 
confrontada com o restante do 
patrimônio existente, sobretudo quando 
este, de um lado, se mostra incapaz de 
satisfazer eventual dívida do devedor, 
mas de outro atende perfeitamente às 
necessidades de manutenção e 
sobrevivência do organismo familiar 
(REsp 831.811). 

O magistrado pontuou, ainda, a 
distinção entre o bem de família 
voluntário e o regime legal: o bem de 
família convencional deve ser instituído 
por escritura pública ou testamento, 
devidamente registrados no Cartório de 
Registro de Imóveis; o bem de família 
legal ou involuntário institui-se 
automaticamente, bastando a 
propriedade do bem e sua utilização 
como residência. 

Dívidas Anteriores 
Salomão explicou também que, no caso 
analisado, "só o fato de ser o imóvel 
residencial bem único do recorrido, 
sobre ele, necessariamente, incidirão as 
normas da Lei 8.009/1990, mormente a 
impenhorabilidade questionada pelo 
exequente". 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8009.htm
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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Para o magistrado, ainda que se tratasse, 
nos termos alegados pelo recorrente, de 
imóvel voluntariamente instituído como 
bem de família, considerando que se 
trata de único bem imóvel do executado, 
a proteção conferida pela Lei 
8.009/1990 subsistiria, de maneira 
coincidente e simultânea, e, nessa 
extensão, seria capaz de preservar o bem 
da penhora de dívidas constituídas 
anteriormente à instituição voluntária. 

Isso porque, no entender do relator, a 
proteção vem do regime legal e não do 
regime convencional. "No caso que se 
analisa, o imóvel adquirido pelo 
executado apenas não receberia a 
proteção da Lei 8.009/1990 caso o 
devedor possuísse outro imóvel, de valor 
inferior e nele também residisse", disse. 

Ele completou que, por se tratar de 
dívidas anteriores à hipotética 
instituição convencional, seria 
permitida a penhora do imóvel 
residencial de maior valor, mas o imóvel 
residencial de menor valor seria 
resguardado, incidindo sobre ele as 
normas protetivas da Lei 8.009/1990. 

Ao negar provimento ao recurso 
especial, Salomão registrou não haver 
indícios de que a aquisição do imóvel 
tenha caracterizado fraude à execução. 
"Sendo assim, no caso em exame, a 
partir do delineamento fático posto pelo 
acórdão, tenho que fora adequadamente 
aplicado o direito, devendo ser mantida 
a decisão de impenhorabilidade do 
bem", concluiu. Com informações da 
assessoria de imprensa do STJ. 

REsp 1.792.265 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

07/imovel-adquirido-execucao-

considerado-bem-familia 
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STF decidirá prescrição em 
condenação por perdas e 
danos em crime ambiental 
 
8 de fevereiro de 2022, 8h37 

O Supremo Tribunal Federal vai decidir 
se é passível de prescrição a execução 
de sentença, nos casos de condenação 
criminal por dano ambiental, quando 
convertida em prestação pecuniária. A 
questão é objeto de recurso 
extraordinário com agravo, que, por 
unanimidade, teve repercussão geral 
reconhecida pelo Plenário Virtual 
(Tema 1.194). 

No caso em análise, uma pessoa foi 
condenada a seis meses de detenção por 
construir indevidamente em uma Área 
de Proteção Ambiental (APA). A pena 
foi convertida na obrigação de 
recuperar a área degradada, retirando o 
aterro, os muros e suas fundações, 
construídos nos fundos e na lateral de 
um terreno em Balneário Barra do Sul 
(SC). Como o condenado alegou 
dificuldades financeiras, o Ministério 
Público Federal (MPF) foi intimado a 
cumprir a obrigação às custas do 
devedor. 

Antes de realizada a remoção e a 
recuperação integral da área degradada, 
a Justiça Federal reconheceu a 
prescrição da pretensão executória, com 
o argumento de que a conversão da 

obrigação de fazer em perdas e danos 
em favor do exequente, resultando em 
dívida pecuniária, é prescritível, ainda 
que oriunda de obrigação reparatória 
ambiental. O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4), ao julgar 
apelação do MPF, manteve a sentença. 

No recurso ao STF, o MPF sustenta que, 
por se tratar de proteção ao meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, 
segundo o artigo 225 da Constituição, 
não se pode falar em incidência da 
prescrição. Também argumenta que, 
embora não seja absoluto, o direito 
fundamental ao meio ambiente 
equilibrado é indisponível, o que torna 
sua reparação imprescritível, inclusive 
em fase de cumprimento de sentença, 
pois a demanda não perde sua natureza 
coletiva. 

Repercussão geral 
Em manifestação ao Plenário Virtual, o 
ministro Luiz Fux, presidente do STF, 
explicou que a hipótese tratada nos 
autos não é abrangida pela tese firmada 
no RE 654.833 (Tema 999), em que a 
Corte assentou a imprescritibilidade da 
pretensão de reparação civil de dano 
ambiental. O que se discute, no caso, é a 
incidência de prazo prescricional na 
execução do título executivo oriundo do 
reconhecimento da obrigação de 
reparar o dano. 

A matéria, segundo o relator, 
transcende os interesses das partes 
envolvidas na causa e tem relevância do 
ponto de vista econômico, político, 
social e jurídico, pois envolve o direito 
ao meio ambiente equilibrado. Fux 
também assinalou o potencial impacto 
da temática em outros casos, tendo em 
vista tratar-se de direito fundamental 
de titularidade coletiva e de natureza 
transgeracional. 

O mérito do recurso será submetido a 
julgamento pelo Plenário da Corte, 
ainda sem data prevista. Com 
informações da assessoria do STF. 

ARE 1.352.872 
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STF: Contribuição social de 
10% sobre FGTS é 
constitucional 
 
A Corte reiterou que a EC 33/01 não 
estabeleceu rol exaustivo das bases 
econômicas passíveis de tributação por 
contribuições sociais e de intervenção 
no domínio econômico. 
 
terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 

 

O STF reafirmou entendimento de que 

a contribuição social de 10% sobre os 

depósitos nas contas vinculadas ao 

FGTS, devida pelos empregadores em 

caso de despedida de empregado sem 

justa causa e instituída pelo artigo 1º da 

lei complementar 110/01, é compatível 

com a EC 33/01. A decisão foi tomada 

em deliberação do Plenário Virtual no 

julgamento do Recurso 

Extraordinário 1.317.786, com 

repercussão geral reconhecida (Tema 

1.193). 

 

Para o Plenário, a norma foi 

recepcionada pela EC 33/01, que 

estabeleceu um rol exemplificativo, e 

não taxativo, de bases econômicas 

passíveis de tributação pelas 

contribuições sociais e de intervenção 

no domínio econômico. 

 

STF reafirma constitucionalidade de 

contribuição social sobre saldo do 

FGTS.(Imagem: Fellipe Sampaio 

/SCO/STF) 

 

Contribuições sociais 

No recurso extraordinário, a União 

questionava decisão do TRF da 5ª 

Região que autorizou uma empresa a 

não recolher a contribuição social. Para 

a União, o artigo 149, parágrafo 2º, 

inciso III, alínea "a", da Constituição 

Federal, incluído pela EC 33/01, é 

expresso ao determinar que as 

contribuições poderão ter alíquotas que 

incidam sobre o faturamento, a receita 

bruta ou o valor da operação e o valor 

aduaneiro, o que não significa que terão 

apenas essas fontes de receitas.  

 

Relevância 

Ao se manifestar pelo reconhecimento 

da repercussão geral, o ministro Luiz 

Fux destacou que tema discutido no 

recurso - a definição sobre a revogação 

ou não da contribuição adicional ao 

FGTS pela EC 33/01- tem potencial 

impacto em outros casos, tendo em 

vista a multiplicidade de processos com 

a mesma discussão jurídica. Ele 

destacou, também, a relevância 

econômica e social da causa, uma vez 

que a contribuição foi arrecadada por 

mais de uma década, com destinação 

significativa de recursos ao FGTS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp110.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc33.htm
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6136287
https://www.migalhas.com.br/
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Lembrou, ainda, que se trata de 

contribuição social cuja 

constitucionalidade já havia sido 

assentada pelo Plenário do STF no 

julgamento das ADIns 2556 e 2568 e, 

novamente, no julgamento do RE 

878.313, com repercussão geral (Tema 

846), quando a Corte considerou a 

persistência do objeto para a qual fora 

instituída. 

 

Mérito 

Quanto ao mérito, o ministro ressaltou 

que, embora neste recurso se discuta 

contribuição diversa, a decisão do TRF-

5 divergiu do entendimento firmado 

pelo Supremo sobre a matéria. No 

julgamento do RE 603.624, com 

repercussão geral (Tema 325), a Corte 

concluiu pela manutenção da 

exigibilidade das contribuições devidas 

ao Sebrae, à Apex e à ABDI incidentes 

sobre a folha de salários, por entender 

que o acréscimo feito pela EC 33/01 no 

artigo 149 não estabeleceu rol exaustivo 

das bases econômicas passíveis de 

tributação por contribuições sociais e 

contribuições de intervenção no 

domínio econômico. 

 

Fux citou, ainda, outros precedentes no 

mesmo sentido e lembrou que as duas 

Turmas do STF já assentaram a 

aplicabilidade deste entendimento a 

outras contribuições incidentes sobre 

bases distintas das mencionadas no 

artigo 149, inclusive quanto à 

contribuição discutida nos autos. 

 

A manifestação do relator pelo 

reconhecimento da repercussão geral 

foi seguida por unanimidade. No 

mérito, sua posição pelo acolhimento 

do recurso da União e reafirmação da 

jurisprudência dominante sobre a 

matéria foi seguida por maioria, 

vencidos, nesse ponto, os ministros 

Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. 

 

Tese 

A tese de repercussão geral aprovada foi 

a seguinte: "A contribuição prevista no 

artigo 1º da lei complementar 110/01 foi 

recepcionada pela emenda 

constitucional 33/01". 

 

• Processo: RE 1.317.786 

•  

Informações: STF. 
Por: Redação do Migalhas 
Atualizado em: 8/2/2022 08:10 
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Metaverso e negócios: 
Empresas devem se atentar a 
questões jurídicas 
 
A advogada Tania Liberman (Cescon 
Barrieu Advogados) afirma que 
empresas e marcas devem estar atentas 
para qualquer tipo de violação de seus 
direitos e para a ocorrência de crimes 
nesse novo espaço. 
 
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 

 

O anúncio da mudança de nome do 

Facebook para Meta chamou a atenção 

do público para a existência do 

metaverso e a integração entre os 

mundos real e virtual. 

 

Entre as diversas possibilidades desse 

novo mundo estão a extensão e a 

ampliação de diversas atividades e 

negócios já realizados na internet, tais 

como a negociação de ativos (NFTs), 

roupas, objetos e até propriedades 

virtuais. Diversos fundos já 

manifestaram a intenção em investir 

nesses ambientes e marcas e empresas 

já começam suas primeiras incursões 

no metaverso. 

 

Mas, quando se fala na criação de novos 

negócios, é preciso se atentar para as 

questões jurídicas envolvidas. Segundo 

a advogada Tania 

Liberman (Cescon Barrieu 

Advogados), o novo ambiente 

ensejará discussões sobre os riscos 

jurídicos na criação de novos negócios 

de uma maneira muito similar ao que 

uma pessoa está sujeita ao realizar 

negócios pela internet e pelas redes 

sociais. 

 

"Sob uma perspectiva jurídica, é 

natural que haja preocupação quanto 

à formalização e exequibilidade dos 

negócios celebrados nas plataformas e 

sobre como explorar essa nova 

vertente de negócios. Ademais, as 

empresas e marcas devem estar 

atentas para qualquer tipo de violação 

de seus direitos e para a ocorrência de 

crimes nesse novo espaço, além da 

confidencialidade e da correta 

utilização dos dados pessoais dos 

usuários." 

 

 

Metaverso e negócios: Empresas 

devem se atentar a questões 

jurídicas.(Imagem: Freepik) 

 

Tania ressalta que o Judiciário e os 

poderes Executivo e Legislativo levarão 

mais um tempo para se familiarizar 

com as operações nesse novo ambiente 

e poderão criar eventuais regras que se 

façam necessárias. Ainda não há 

qualquer legislação aplicável sobre o 

assunto, ressalta. 

 

"Importante notar que as plataformas 

do metaverso são controladas por 

pessoas/empresas privadas, que 

deverão estar sujeitas às mesmas leis e 

regulamentos aplicáveis fora desse 

https://www.migalhas.com.br/
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ambiente.  Como ainda não existem um 

'governo' no metaverso, as 

autoridades aqui de fora é que deverão 

regular o que acontece por lá." 

Segmento 

Em relação ao próprio segmento 

jurídico, a advogada explica que já há 

escritórios de advocacia que devem 

abrir sedes no metaverso e que devem 

atender os clientes por meio de 

reuniões virtuais. 

 

Em 2007, um escritório brasileiro 

chegou a abrir uma sede virtual na rede 

"Second Life", similar ao atual 

metaverso, mas a OAB se mostrou 

contrária à ideia. Tania acredita, 

porém, que agora o momento é outro. 

"Acreditamos que, atualmente, com 

participação dos escritórios nas redes 

sociais (já autorizada pela OAB), 

reuniões virtuais que se tornaram 

necessárias durante a pandemia e 

maiores dificuldades para realizar 

viagens, a OAB pode acabar aderindo 

a essa nova realidade. Entendemos que 

a abertura de escritórios neste 

universo é apenas uma questão de 

tempo", finaliza. 
 

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

/359341/metaverso-e-negocios-

empresas-devem-se-atentar-a-

questoes-juridicas 
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Justiça derruba ordem de 
bloqueio de R$ 1,8 mi contra 
Editora Globo 
 
Desembargador afirma que o juízo de 
primeiro grau descumpriu o que já 
havia sido definido em segunda 
instância. 
terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 

 

O desembargador Cláudio Roessing, da 

1ª câmara Cível do TJ/AM, suspendeu a 

decisão que determinava o bloqueio de 

R$ 1,8 milhão da Editora Globo. No 

despacho, o magistrado chamou a 

atenção do juiz que deferiu o bloqueio e 

afirmou que, ao ordenar a 

indisponibilidade dos recursos, ele 

descumpriu o que já havia sido definido 

em 2ª instância. 

 

"Pelo exposto, a fim de garantir o 

efetivo cumprimento da decisão 

anteriormente proferida, determino a 

expedição de ordem judicial no sentido 

de ratificar o teor da decisão de folhas. 

25-29 e determinar a imediata 

comunicação do juízo de piso, a fim de 

que não proceda à execução provisória 

das multas diárias decorrentes do 

direito de resposta (...) enquanto 

perdurar o efeito suspensivo 

concedido." 

 

Justiça derruba ordem de bloqueio 

contra Editora Globo.(Imagem: Arte 

Migalhas) 

 

Descumprimento 

Na semana passada, o juiz Manuel 

Amaro de Lima, da 3ª vara Cível e de 

Acidentes de Trabalho de Manaus, 

determinou o bloqueio de R$ 1,8 

milhão, alegando que a Editora Globo 

descumpriu uma decisão referente a 

direito de resposta requisitado pela 

rede de hospitais Samel. 

 

De acordo com o desembargador, no 

entanto, não houve transgressão por 

parte da Editora Globo, já que a decisão 

citada estava suspensa. Ainda segundo 

a decisão, o descumprimento teria 

partido do juízo de 1º grau. 

 

"É evidente que houve descumprimento 

da decisão monocrática por parte da 

decisão do juízo de piso, não somente 

porque deixou de observar a concessão 

do efeito suspensivo, mas também 

porque decidiu de modo contrário ao 

entendimento adiantado por esta 

relatoria em relação ao cumprimento 

do direito de resposta." 

 

O desembargador ainda afirmou que 

"faltou a devida diligência do primeiro 

grau em tornar-se ciente da decisão 

que concedeu efeito suspensivo". 

 

O caso 

A rede de hospitais Samel processou a 

Editora Globo em razão da publicação 

de reportagens que falavam em indícios 

de violações éticas em um ensaio clínico 

com a droga "proxalutamida" em 

pessoas acometidas pela covid-19. As 

https://www.migalhas.com.br/quentes/359313/liberdade-de-imprensa-juiz-bloqueia-r-1-8-milhao-da-editora-globo
https://www.migalhas.com.br/
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matérias indicavam que a pesquisa era 

realizada em unidades da Samel e 

outros hospitais amazonenses. Na 

Justiça, a rede de hospitais afirmou que 

sofreu acusações "graves e inverídicas, 

sem observância dos limites 

constitucionais à liberdade de 

expressão e de imprensa", e que as 

matérias veiculadas teriam maculado 

sua imagem. 

 

Em outubro passado, o juiz de Direito 

Manuel Amaro de Lima, da 3ª vara 

Cível e de Acidentes de Trabalho de 

Manaus, determinou que o velho 

matutino se abstivesse de publicar 

qualquer outra matéria atrelando a rede 

de hospitais "a referidos fatos 

inverídicos e não comprovados, sob 

pena de multa". Contra a censura, o 

jornal foi ao STF, alegando que as 

publicações eram matérias jornalísticas 

legítimas. Ministro Gilmar Mendes 

concordou, sob o entendimento de que 

a veiculação das referidas matérias 

jornalísticas ocorreu dentro de 

parâmetros normais. 

 

"Resolvida" a questão da censura, o juiz 

Manuel de Lima decidiu sobre o direito 

de resposta, e concedeu liminar para 

determinar que a Editora Globo 

publicasse texto apresentado pela rede 

de saúde "com o mesmo destaque, 

publicidade e dimensão da matéria 

impugnada, e no mesmo espaço 

(página inicial) de seu sítio eletrônico 

no qual divulgada". A Editora Globo 

fez uma publicação mas, para a rede de 

hospitais, não foi feita sob os moldes de 

divulgação estabelecidos. 

 

Fez-se, então, um novo pedido à 

Justiça. Dessa vez, pleiteou-se, além do 

direito de resposta, a aplicação de todas 

as medidas necessárias à efetivação das 

tutelas provisórias, incluindo 

apreensão de passaporte e CNH de 

diretor e colunista. 

 

A editora recorreu novamente ao STF 

contra qualquer retaliação, mas não 

conseguiu decisão favorável.  

 

Em 2 de fevereiro, o juiz de 1º grau 

atendeu ao pedido do hospital e deu 

prazo para que a Editora publicasse o 

direito de resposta. Por entender que a 

decisão não foi cumprida, aplicou multa 

por descumprimento no valor de R$ 1,8 

milhão, com determinação de bloqueio 

imediato via SISBAJUD. 

 

• Processo: 0750082-

71.2021.8.04.0001 

• Processo: 0677610-

72.2021.8.04.0001 

•  
Por: Redação do Migalhas 
Atualizado em: 8/2/2022 08:40 
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Senado aprecia MP que 
modifica processo de 
atualização do Rol da ANS 
 
Congresso também analisa veto ao PL 
que previa obrigatoriedade do 
fornecimento de quimioterápicos orais 
pelos planos de saúde 

FELIPE AMORIM 
BRASÍLIA 
08/02/2022 07:00 
Crédito Pixabay 
 

A pauta das sessões do Congresso 
Nacional e do Senado Federal para 
esta terça-feira (8/2) preveem a análise 
do veto presidencial ao Projeto de Lei 
6330/19, que previa a obrigatoriedade 
do fornecimento de quimioterápicos 
orais pelos planos de saúde, e também a 
votação da Medida Provisória (MP) 
1067/21, que modifica o processo de 
atualização do Rol de 
procedimentos da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) — lista de 
cobertura obrigatória no âmbito da 
saúde suplementar. 

O veto será apreciado em sessão do 
Congresso marcada para as 14h, e a MP 
(já apreciada pela Câmara dos 
Deputados) em sessão do Senado, às 
18h. 

A MP foi apresentada pelo governo como 
alternativa ao veto presidencial ao PL 
6330/19. Após semanas de debate, os 
parlamentares chegaram ao consenso de 
incorporar pontos do PL dos 
quimioterápicos à MP, contemplando 
algumas discussões previstas nos dois 
textos. No entanto, há diferenças entre 

as regras propostas no projeto de lei e na 
medida provisória. A rodada de votações 
no Congresso e no Senado deverá definir 
qual regulamentação vai prevalecer 
sobre o tema. 

Para um veto ser derrubado é preciso o 
voto da maioria absoluta dos 
parlamentares nas duas Casas, o que 
corresponde a 257 deputados e 41 
senadores. Já no caso da MP, como já foi 
aprovada na Câmara, se for aprovada 
também pelos senadores, a proposição 
segue para sanção presidencial. 

Na última semana, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
afirmou que havia conflito entre o 
proposto no PL e na MP e, por isso, 
adiou a análise da medida provisória 
para o mesmo dia da sessão de vetos do 
Congresso. Ainda não foi divulgado se há 
acordo entre as lideranças partidárias 
para a derrubada ou manutenção do 
veto. 

FELIPE AMORIM – Repórter 
freelancer 
 

https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/saude/rol-ans-senado-

aprecia-mp-08022022 
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Dispensa coletiva: é 
constitucional exigir 
negociação prévia? 

STF deve retomar julgamento neste 
mês; placar até o momento é favorável à 
não exigência de negociação 

• NELSON 
MANNRICH 

• ALESSANDRA 
BARICHELLO BOSKOVIC 

08/02/2022 05:50 

 
comentários 

Sede do Supremo Tribunal Federal. 
Crédito: Nelson Jr./SCO/STF 

Está na pauta do Supremo Tribunal 
Federal (STF) neste mês de fevereiro a 
retomada do julgamento do Recurso 
Extraordinário 999.435, que deve 
decidir se dispensa coletiva deve ser 
precedida ou não de negociação coletiva. 
O julgamento do RE foi iniciado em 20 
de maio do ano passado, mas 
interrompido com o pedido de vista do 
ministro Dias Toffoli. 

O placar até o momento está apertado: 
três votos a favor da constitucionalidade 
do artigo 477-A, da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), e dois contra. O 
dispositivo, fruto da reforma trabalhista 
de 2017, autorizou a dispensa coletiva 
sem negociação prévia com o sindicato, 
equiparando-a às dispensas individuais. 

O ministro Marco Aurélio, relator do 
processo, propôs a seguinte tese: “A 
dispensa em massa de trabalhadores 
prescinde de negociação coletiva”. Essa 
diretriz, espera-se, deverá ser 
confirmada pelos demais ministros 
quando o julgamento for retomado. Está 
em conformidade com o arcabouço 
jurídico e é expressão do princípio da 
legalidade, segundo o qual ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei 
(artigo 5º, II, CF). Ademais, a própria 
Constituição não distingue dispensa 
individual de coletiva. 

Dispensa coletiva implica corte de 
postos de trabalho por motivos 
vinculados à empresa, como 
tecnológicos, econômicos, financeiros, 
conjunturais etc. Cabe ao empregador, 
que assume os riscos do negócio, decidir 
pelo dimensionamento do seu quadro de 
pessoal em face daquelas circunstâncias. 
Trata-se de direito potestativo, cujo 
exercício independe de negociação 
coletiva, ao contrário do que ocorre em 
legislações da Europa, por exemplo, por 
força de Diretiva da Comunidade 
Europeia. Lá, a negociação é obrigatória, 
com prazo certo, abrangendo apenas 
empresas com determinado número de 
empregados e para dispensas coletivas 
ocorridas em determinado arco 
temporal. 

Nosso ordenamento jurídico flexibiliza a 
dispensa de empregados desde 1967, 
quando instituído o regime do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
como alternativa ao da estabilidade 
decenal. Admite-se, portanto, dispensa 
sem justa causa, mediante pagamento 
de indenização de 40% dos depósitos de 
FGTS (artigos 7º, I, da Constituição de 
1988, 10, I, do ADCT, e 18, §1º, da Lei 
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8.036/90). A legislação brasileira não 
faz, e nunca fez, distinção entre dispensa 
individual e dispensa coletiva. 

A exigência de negociação prévia nos 
casos de dispensa coletiva não se 
compatibiliza com a lógica do nosso 
sistema de garantia de emprego e da 
livre dispensa. Além disso, mesmo antes 
da inclusão do artigo 477-A na CLT, 
nunca houve qualquer dispositivo legal 
impondo exigências para dispensas 
coletivas. A obrigação decorria apenas 
de orientação jurisprudencial do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
com base no precedente da Embraer. 

Como se vê, a confirmação do voto do 
relator é fundamental para se restaurar 
o império da legalidade, e assim 
reconhecer a prerrogativa do 
empregador, seja para cortar postos de 
trabalho por meio da dispensa coletiva, 
seja para dispensas sem justa causa 
(individuais ou plúrimas), eis que 
resulta de seu diretivo potestativo de 
resilição contratual. 

NELSON MANNRICH – Mestre, 
Doutor e Livre-Docente em Direito, pela 
USP. Professor Titular de Direito do 
Trabalho na Faculdade de Direito da 
USP. Membro e presidente honorário da 
Academia Brasileira de Direito do 
Trabalho. Integrante do subgrupo 
Liberdade Sindical, do GAET. 
Coordenador do GETRAB-USP. 
Advogado sócio do escritório Mannrich 
e Vasconcelos Advogados 
ALESSANDRA BARICHELLO 
BOSKOVIC – Mestre e Doutora em 
Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR). 
Pesquisadora do GETRAB-USP. 
Professora de Direito do Trabalho. 
Advogada sócia do escritório Mannrich e 
Vasconcelos Advogados 
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As inovações do Marco Legal 
da Micro e Minigeração 
Distribuída 

Lei 14.300/22 provoca uma série de 
mudanças e reflexos no setor elétrico 
brasileiro 

• ANA BEATRIZ 
DIAS SOUSA 

• DANIEL H. R. 
VALLE 

• RAFAEL 
JANIQUES 

08/02/2022 05:40 
 

Crédito: Unsplash 

Com o exponencial crescimento da 
micro e minigeração distribuída nos 

últimos anos, a necessidade de alteração 
do modelo inicial de uma forma em que 
não houvesse prejuízo para a segurança 
jurídica e regulatória para esse 
segmento tornou-se, inevitavelmente, 
um dos assuntos mais debatidos da 
atualidade. 

Essa discussão se intensificou ainda 
mais em dezembro do último ano, com a 
aprovação do PL 5829/2019 e a 
publicação da Resolução nº 15/2020 do 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE), que estabeleceram 
diretrizes legais e regulatórias voltadas à 
micro e minigeração distribuída, 
sinalizando que as inovações para o 
modelo emergiriam em um futuro 
próximo. 

Para tanto, entrou em vigor em janeiro 
a Lei 14.300/2022, também 
conhecida como Marco Legal da 
Microgeração e Minigeração, que 
manteve como microgeradores aqueles 
consumidores que instalam geração de 
até 75 kW de potência a partir de fontes 
renováveis em suas unidades 
consumidoras (sejam em telhados, 
terrenos, entre outros) e como 
minigeradores aqueles que instalam 
potência superior a 75 kW com limite de 
5 MW, à exceção de fonte solar, cujo 
limite será de 3 MW, a partir de 31 de 
dezembro de 2045. 

A nova lei, além de prometer maior 
segurança aos projetos e investimentos 
de geração distribuída, provoca uma 
série de mudanças e reflexos no setor 
elétrico brasileiro, sobretudo neste ano 
de 2022. 

Sem dúvidas, espera-se que uma das 
maiores consequências da entrada em 
vigor da Lei 14.300/2022 seja uma 
disputada corrida para obtenção de 
pareceres de acesso nos 12 meses 
subsequentes à publicação, semelhante 
ao efeito cascata gerado pela Medida 
Provisória 998/2020 (a MP do 
Consumidor), que, consequentemente, 
impulsionará o crescimento de projetos 
de geração distribuída no Brasil, 
atraindo novos investimentos. 
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Isso deriva do fato de que a lei apenas 
garante que os micro e minigeradores já 
existentes – além daqueles 
consumidores que protocolarem 
solicitação de acesso à distribuidora em 
2022 – continuarão sendo regulados 
pelas normas atuais, fazendo jus aos 
benefícios tarifários existentes até a data 
limite de 31 de dezembro de 2045. 

Por sua vez, as unidades consumidoras 
que desejarem instalar centrais de micro 
e minigeração a partir de 2023 passarão 
a pagar, gradualmente, os encargos 
relativos à remuneração do uso do 
sistema de distribuição, da depreciação 
dos equipamentos da rede e do custo da 
operação e manutenção do serviço, 
iniciando com o percentual de 15%, 
passando para 30% no ano seguinte e 
assim sucessivamente até 2029, quando 
passará a valer a tarifa integral. 

Excepcionalmente, aqueles 
consumidores que solicitarem acesso à 
distribuidora entre 13 e 18 meses após o 
início de vigência da Lei 14.300/2022, 
somente terão a aplicação integral dos 
encargos a partir de 2031. 

Quanto a este tema, é importante 
mencionar que, durante o período de 
transição, as diferenças serão custeadas 
pela Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), de tal forma que o 
CNPE terá até seis meses para 
estabelecer as diretrizes de valoração 
dos custos e dos benefícios da micro e 
minigeração distribuída. A Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
terá até 18 meses para estabelecer os 
cálculos da valoração dos benefícios. 

Outra grande expectativa advinda da 
nova lei é a promessa de erradicar o 
atual e corriqueiro problema de 
execução antecipada, pela distribuidora, 
do Contrato de Uso do Sistema de 
Distribuição (CUSD), ainda que sem 
qualquer conexão do consumidor-
gerador à rede de distribuição, 
principalmente em razão do atraso, 
mesmo que justificado, de obras. 

Pela regra do novo marco legal, o prazo 
para conclusão das obras de conexão 
poderá ser prorrogado, mediante mera 
comprovação da evolução do 
licenciamento ambiental ou das obras de 
implantação da usina a ser comunicada 
pelo acessante à distribuidora, o que 
implicará, por conseguinte, no 
adiamento da vigência do CUSD e na 
postergação do pagamento dos seus 
vencimentos. 

Mais um ponto de destaque e de grandes 
reflexos no setor é a existência de 
empecilhos impostos pelo legislador às 
frequentes vendas de projetos de micro 
e minigeração distribuída anteriores à 
conexão, considerando a vedação 
expressa da possibilidade de 
comercialização de pareceres de acesso e 
da transferência da titularidade e/ou do 
controle societário do titular da unidade 
de micro ou minigeração, indicados no 
parecer de acesso. 

Frisa-se que, reiterando o 
posicionamento que já vem adotando a 
Aneel durante os últimos anos, a nova lei 
apenas autorizou a transferência da 
titularidade dos projetos de geração 
distribuída “antes ou depois da conexão 
da microgeração ou minigeração 
distribuída”. 

Há ainda alterações legais relevantes 
como a exigência de garantia de fiel 
cumprimento para projetos de 
minigeração com potência superior a 
500 kW, a possibilidade de compra de 
créditos não compensados pelos micro 
ou minigeradores – algo até então 
vedado pela REN Aneel 482/2012 –, a 
criação do Programa de Energia 
Renovável Social (PERS), destinado a 
financiar a instalação de geração a partir 
de fontes renováveis para consumidores 
de baixa renda e, por fim, a incidência de 
bandeiras tarifárias somente sobre o 
consumo a ser faturado, e não sobre a 
energia excedente usada para 
compensar o consumo. 

Veja-se, portanto, que as inovações 
trazidas pelo novo Marco Legal da Micro 
e Minigeração Distribuída dão 
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esperança e mais segurança para que o 
segmento de geração distribuída cresça 
cada vez mais de forma sólida e se 
ajustando a novas realidades, como a 
ausência dos benefícios tarifários 
atualmente existentes e a possibilidade 
de venda de créditos de energia. 

ANA BEATRIZ DIAS SOUSA – 
Integrante da área de Energia do ASBZ 
Advogados 
DANIEL H. R. VALLE – Integrante 
da área de Energia do ASBZ Advogados 
RAFAEL JANIQUES – Integrante da 
área de Energia do ASBZ Advogados 
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Brasil 

Crise hídrica custou R$ 28 
bilhões para o país, aponta 
ministério 
 
Cálculo considera gasto com medidas 
emergenciais para evitar apagões e com 
o programa racionamento compulsório 
do consumo à população 
 
Por Rafael Bitencourt — De Brasília 
04/02/2022 05h01  Atualizado há 4 
horas 

 

 
Marisete Pereira: uso dos recursos 

disponíveis se traduziu em alta da 

energia — Foto: Saulo Cruz/MME 

 

A crise hídrica de 2021 custou R$ 28 

bilhões ao país, informou ontem a 

secretária-executiva do Ministério de 

Minas e Energia, Marisete Pereira, ao 

participar de evento do Credit Suisse. 

Segundo ele, o cálculo considerando o 

custo de medidas emergenciais para 

evitar o pior: apagões (cortes de carga no 

sistema) e programa racionamento 

compulsório do consumo à população, 

como em 2001 e 2002. 

“Como usamos todos os recursos 

disponíveis, isso se traduziu no aumento 

do preço da energia”, disse a secretária 

por videoconferência. Ela destacou que o 

“apagão” de 2001, como ficou conhecida 

a crise energética no fim do segundo 

mandato do ex-presidente Fernando 

Henrique, custou R$ 126 bilhões ao país, 

com impacto negativo de 3 pontos 

percentuais sobre o PIB. 

 

“Se não confiávamos nos nossos 

instrumentos, imagine o ônus que a 

gente ia enfrentar”, pontuou a secretária 

no “2022 Latin America Investment 

Conference”. A técnica do governo, que 

atua no ministério desde a gestão do 

governo do PT, reconheceu que o custo 

da crise hídrica gerou déficits que ainda 

estão sendo “carregados” pelas 

distribuidoras. A solução para isso, 

segundo ela, virá do empréstimo 

bilionário com bancos públicos e 

privados. 

 

Ontem, a diretoria da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel) indicou que 

a operação de crédito de socorro ao setor 

poderá chegar a R$ 10,8 bilhões. O 

colegiado aprovou, em reunião 

extraordinária, a consulta pública, com o 

prazo de dez dias, para discutir as bases 

da negociação do empréstimo com os 

bancos. 

 

A agência sinalizou que poderão ser 

liberadas duas tranches, a primeira de 

R$ 5,6 bilhões e a segunda de R$ 5,2 

bilhões. 

 

A operação de crédito foi proposta pelo 

governo por meio da Medida Provisória 

1.078/21, já regulamenta por decreto. Os 

recursos serão usados para cobrir 

despesas com da crise hídrica e, ao 

mesmo tempo, atenuar o aumento das 

contas de luz neste ano. Este efeito 

tarifário será diluído nos anos seguintes, 
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a partir de 2023, no prazo de 

amortização. 

 

Durante a reunião da diretoria, o 

segmento de distribuição de energia 

registrou que amargava em janeiro um 

déficit de R$ 20 bilhões no caixa. “São 

despesas que não integram o negócio 

das distribuidoras que funcionam 

apenas como arrecadadoras de recursos, 

em relação a estes itens”, disse o diretor 

regulatório da Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee) e ex-procurador geral da 

Aneel, Ricardo Brandão. 

 

A primeira parte do empréstimo cobrirá 

o saldo negativo das bandeiras tarifárias 

que não arrecadaram o suficiente (R$ 1,5 

bilhão), o custo do bônus aos 

consumidores que economizaram 

energia (R$ 1,7 bilhão), a postergação 

cobranças pelas distribuidoras (R$ 1,6 

bilhão) e a importação de energia (R$ 

800 milhões). 

 

A segunda tranche, de R$ 5,2 bilhões, 

deverá pagar o custo da contratação 

emergencial de energia, por meio do 

procedimento simplificado (o PCS), na 

parcela que recai sobre o consumidor 

das distribuidoras. Ontem, Marisete 

informou que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) já negocia as condições do 

empréstimo com um pool de bancos 

públicos e privados. 

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

Cresce dúvida no mercado 
sobre nível final da Selic 
 
Após decisão do Copom, juros futuros 
de curto prazo sofreram quedas 
expressivas 
 
Por Victor Rezende e Felipe 
Saturnino — De São Paulo 
04/02/2022 05h02  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Para Maciel, da Kairós, juro básico em 

11,75% “está de bom tamanho” — Foto: 

Silvia Zamboni/Valor 

 

O sinal emitido pelo Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco Central, 

de que pretende desacelerar o ritmo de 

elevação da Selic na reunião de março, 

teve reflexos fortes no mercado de juros. 

As taxas futuras fecharam o pregão em 

forte queda, na medida em que cenários 

de Selic acima de 12% perderam força na 

precificação dos contratos de juros. 

Entre os analistas, a dispersão 

continuou a ser grande, desde casas que 

apostam em apenas mais uma alta de 0,5 

ponto a instituições que veem um ciclo 

que se estende além de março. 

 

A dispersão das expectativas pode ser 

comprovada no mercado de opções 

digitais, na B3, que mede as apostas 

diretas dos agentes para as decisões do 

Copom. Em relação à reunião de março, 

há uma concentração das apostas (59%) 

em uma elevação de 1 ponto na Selic. O 

mercado, contudo, também atribui 

chances não desprezíveis a outros 

cenários e, no momento, vê 7% de 

possibilidade de alta de 1,25 ponto; 16% 

de probabilidade de um aumento de 0,75 

ponto; e precifica, ainda, 10% de chance 

de elevação de 0,5 ponto percentual. 

 

Na curva de juros, os reflexos do Copom 

foram claros desde a abertura dos 

negócios, com forte queda das taxas de 

curto prazo. Ontem, a taxa do DI para 

janeiro de 2023 recuou 0,23 ponto 

percentual na B3, ao sair de 12,125% 

para 11,895% no fechamento. 

 

“Ao combinar sinais ‘dovish’ [suaves] 

com ‘hawkish’ [conservadores], o 

comunicado [do Copom] aponta para 

um ciclo de aperto monetário um pouco 

mais longo do que antecipávamos”, 

defendem os economistas da MCM 

Consultores em relatório. “Em princípio, 

o Copom parece inclinado a elevar a 

Selic a 11,75% em março e 12,25% em 

maio, mas diversas outras sequências 

são plausíveis e, de qualquer maneira, o 

Comitê possui amplo grau de liberdade 

para administrar a fase final do ciclo.” 

 

Na ponta baixista, o chefe de economia e 

estratégia do Bank of America (BofA) no 

Brasil, David Beker, reconheceu que o 

comunicado foi mais suave, “já que o BC 

não apenas mudou a linguagem sobre o 

ritmo da próxima reunião, como 

acrescentou que essa sinalização reflete 

o atual estágio de aperto, que terá efeitos 

defasados no horizonte relevante”. 
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Além disso, para ele, a comunicação do 

Copom reforça a visão de que o ciclo de 

elevação dos juros está próximo do fim. 

O BofA, inclusive, manteve inalterada 

sua projeção para a Selic e espera apenas 

mais uma alta de 0,5 ponto em março, o 

que levaria a taxa básica para 11,25% - 

nível que seria mantido ao menos até o 

fim do ano. 

 

Na outra ponta, os economistas Gustavo 

Arruda e Laiz Carvalho, do BNP Paribas, 

elevaram a projeção para a Selic de 12% 

para 12,25% no fim do ciclo, ao avaliar 

que o Copom está disposto a promover 

um ciclo mais longo de aperto, dados os 

riscos altistas para a inflação e a 

desancoragem das expectativas. 

 

Eles notam que o Copom se aproxima do 

nível necessário de juros para gerar uma 

convergência da inflação e das 

expectativas para a meta. “No entanto, 

para isso, exigirá que a taxa Selic 

permaneça alta por mais tempo”, 

observam os profissionais em relatório. 

“Os riscos tendem para cima, porque 

não esperamos que a inflação ou que as 

expectativas de inflação deem muito 

conforto para o BC até pelo menos o 

terceiro trimestre de 2022.” 

 

Entre os que apontam para uma alta de 

1 ponto na Selic em março, o economista 

Marco Maciel, da Kairós Capital, avalia 

que o juro básico a 11,75% “está de bom 

tamanho” para cumprir o objetivo de 

fazer a inflação convergir em direção ao 

centro da meta de 2023. “Vejo como 

razoável a sinalização de redução do 

ritmo de aperto, mas ainda mais 

razoável é ter cautela e deixar a porta 

aberta para mais aumentos de juros, 

caso sejam necessários”, enfatiza. 

 

O profissional nota que, pelo 

comunicado, o Copom já concede maior 

grau de relevância ao ano-calendário de 

2023 em seu horizonte relevante. E, em 

seus modelos, a autoridade monetária 

projeta um IPCA de 3,2% para 2023. 

“Então, ele está indicando que o nível de 

Selic de 11,75% que usa nas projeções já 

é o bastante para devolver a inflação à 

meta”, afirma Maciel. 

 

O viés de alta na projeção para a Selic no 

fim do ciclo também está presente no 

cenário do Julius Baer Family Office, de 

acordo com o economista Gabriel 

Fongaro. A casa, porém, defende desde 

novembro que a Selic deve terminar o 

atual ciclo em 11,5%, com uma alta de 

0,75 ponto em março. “Ainda é um 

pouco abaixo do consenso. Aumentou a 

chance do BC fazer um ajuste maior que 

o nosso cenário básico, mas não 

abandonamos essa ideia de o BC fazer 

uma alta em março e parar”, afirma. 

 

Na visão de Fongaro, o Copom precisaria 

de sinais positivos da inflação no curto 

prazo de que o pico começou a ficar para 

trás e ver uma reancoragem das 

expectativas para encerrar o ciclo de 

elevação da Selic. Para ele, até maio, o 

mercado terá mais informação e as 

expectativas poderão se ajustar para 

baixo. “A maior incerteza vem do lado 

fiscal, já que existe a tentativa de se fazer 

um controle de preços de combustíveis e 

isso poderia alongar um pouco o ciclo de 

alta de juros pelo BC”, alerta o 

economista. 

 

Diante de uma avaliação não tão 

construtiva para a inflação, cujo cenário 

é “desafiador”, o economista-chefe da 

ASA Investments, Gustavo Ribeiro, 

acredita que o conjunto de informações 

aponta para uma Selic de 12,25% no fim 

do ciclo. Para ele, mesmo que o BC tenha 

sinalizado a intenção de reduzir o ritmo 

do aperto, a situação da autoridade 

monetária ainda é desconfortável. 
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“O balanço de riscos é bastante 

desfavorável, dado que a dinâmica de 

inflação mais recente mostrou 

persistência na alta dos preços e que 

houve perda do arcabouço fiscal”, diz. 

Para ele, o BC “optou por correr mais 

risco” por apontar para uma redução do 

ritmo de alta e, com a nova estratégia, o 

ciclo pode se estender até maio. 

 

No mercado de juros, se, por um lado, as 

taxas curtas sofreram um forte tombo, 

por outro os juros de longo prazo não 

acompanharam o movimento - alguns 

chegaram até a subir. Essa dinâmica 

aumentou a inclinação da curva, ou seja, 

a diferença entre os juros de longo prazo 

e as taxas mais curtas aumentou. Para 

alguns agentes do mercado, esse spread 

pode aumentar ainda mais após o 

Copom. 

 

“O BC ancorou a ponta longa da curva de 

juros com um discurso mais duro. A 

partir do momento em que o mercado vê 

que o BC está mudando o discurso, o 

juro longo deve subir”, diz Carlos 

Menezes, gestor de renda fixa da Gauss 

Capital. Ontem, a taxa do DI para janeiro 

de 2027 se manteve estável em 10,95%. 

Assim, a diferença entre os juros de 

cinco e de dois anos subiu de -0,525 

ponto na quarta para -0,34 ponto. 

 

Além do Copom, dois fatores ajudam a 

explicar o comportamento diferente ao 

longo da curva de juros. As incertezas 

sobre a PEC dos Combustíveis 

permanecem no radar do mercado, 

assim como o movimento dos juros 

globais. Com decisões de política 

monetária mais conservadoras do Banco 

da Inglaterra (BoE) e do Banco Central 

Europeu (BCE), a reprecificação dos 

juros globais continuou - a taxa da T-

note de dez anos subiu para 1,839%; a do 

Bund alemão avançou para 0,145%; e a 

do Gilt britânico saltou para 1,375%. 

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

ia/2022/02/04/apos-decisao-do-

copom-juros-futuros-de-curto-prazo-

sofreram-quedas-expressivas.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petrobras avalia novos 
mercados na transição 
energética 
 
Petrobras analisa oportunidades em 
pequenas usinas nucleares, energia 
geotérmica e diferentes tipos de eólica e 
fotovoltaica 
 
Por Gabriela Ruddy e Juliana 
Schincariol — Do Rio 
04/02/2022 05h01  Atualizado há 34 
minutos 

 
A Petrobras analisa oportunidades em 

mercados como o de pequenas usinas 

nucleares, energia geotérmica e 

diferentes tipos de eólica e fotovoltaica. 

Ao participar do Latin America 

Investment Conference 2022, 

promovido pelo Credit Suisse na manhã 

de ontem, o presidente da estatal, 

Joaquim Silva e Luna, citou pela 

primeira vez algumas das áreas que 

estão em estudo pela empresa no cenário 

de transição energética. Junto ao diretor 

financeiro e de relações com 

investidores da estatal, Rodrigo Araujo, 

o executivo também reiterou que a 

companhia mantém a intenção de 

relançar os processos de venda de 

refinarias que foram encerrados sem 

sucesso. 

 

Araujo confirmou que a ideia da 

empresa é relançar os desinvestimos da 

Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no 

Rio Grande do Sul, e para a Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas (Repar), no 

Paraná. O executivo não deu detalhes 

sobre os prazos. A Petrobras assinou em 

2019 um acordo com o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) para a venda de oito ativos de 

refino fora do eixo Rio-São Paulo até o 

fim de 2021. Com a pandemia, no 

entanto, os processos atrasaram. 

 

Até o momento, foram vendidas a 

Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, a 

Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas, e a 

Unidade de Industrialização do Xisto 

(SIX), no Paraná. Os processos de 

desinvestimento da Refinaria Gabriel 

Passos (Regap), em Minas Gerais, e da 

Refinaria Lubrificantes e Derivados do 

Nordeste (Lubnor), no Ceará, seguem 

em andamento. No caso da Refinaria 

Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, 

Araujo disse que a companhia vai 

prosseguir com as obras de conclusão do 

ativo antes de relançar o processo de 

venda. O plano de negócios para o 

período de 2022 a 2026 da empresa 

prevê investimentos de US$ 1 bilhão 

para a conclusão do segundo trem da 

refinaria. 

 

Com as mudanças no mercado de 

energia, o foco atual da Petrobras é a 

“melhor produção com o menor nível de 

carbono”, disse o presidente. “Temos um 

compromisso, uma ambição alinhada 

com o Acordo de Paris, em que temos 

um compromisso de redução de 25% das 

emissões de nossas operações até 2030”, 

afirmou. 

 

Foco atual da Petrobras é a 

"melhor produção com o menor 

nível de carbono", afirmou o 

presidente 

 

Na visão do diretor financeiro, a 

companhia tem vantagem competitiva 

em áreas como alta tecnologia e projetos 

de grande escala. “Temos que analisar 

que tipo de investimento podemos fazer 

para a transição energética. Entendo que 

o petróleo ainda será uma fonte que vai 

durar bastante tempo”, apontou Araujo. 
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Não há ainda nenhum recurso específico 

alocado para novas fontes de energia, 

mas estudos sobre a entrada da empresa 

em novos mercados estão em curso no 

centro de pesquisas da petroleira. 

 

O presidente da estatal explicou que a 

Petrobras tem um valor previsto para o 

conjunto de descarbonização como um 

todo, e não olha especificamente para 

um projeto. “Não pensamos em nenhum 

tipo de investimento sem a clareza de 

que vai ter retorno”, acrescentou Silva e 

Luna. 

 

Sobre o mercado de gás natural, o 

diretor financeiro afirmou que é 

importante assegurar que a abertura do 

mercado no Brasil ocorra da melhor 

forma possível, a despeito do cenário 

global desafiador de preços de gás. “O 

aumento de preço de forma alguma está 

sendo causado pela abertura de 

mercado, pelo contrário, é a abertura do 

mercado que está ocorrendo num 

momento de preços elevados”, disse. 

 

O presidente da petroleira lembrou que 

a empresa importa cerca de 50% do gás 

que abastece o mercado brasileiro. 

“Tivemos um problema hídrico, o Brasil 

teve que acionar as termelétricas e a 

Petrobras teve que aumentar muito a 

importação de gás. Passamos de 40 

navios para quase 120. É um momento 

sensível, mas temos esse compromisso 

com o desinvestimento e abertura do 

mercado”, afirmou. 

 

Silva e Luna também reforçou que a 

companhia pretende concluir no 

segundo semestre deste ano o gasoduto 

Rota 3 e a unidade de processamento de 

gás natural (UPGN) do Polo GasLub em 

Itaboraí (RJ), o que vai aumentar em 21 

milhões de metros cúbicos de gás por dia 

a oferta interna de gás. 

 

Segundo o executivo, a Petrobras 

aprendeu com os problemas do passado 

a reforçar a governança. “Procuramos 

tomar decisões colegiadas técnicas, 

construindo vontade coletiva em torno 

das nossas decisões e não deixar 

pressões externas influenciarem”, disse. 

 

Sobre os preços de combustíveis, Silva e 

Luna afirmou que a companhia tem 

responsabilidade social, mas que não 

pode fazer políticas públicas. “Nosso 

foco está na geração de valor para os 

nossos acionistas, investidores, União e 

para a sociedade de um modo geral”, 

complementou. 

 

Segundo ele, a gestão da Petrobras está 

comprometida com os investidores. Nos 

últimos cinco anos a companhia pagou 

mais de R$ 1 trilhão em tributos. De 

acordo com o diretor financeiro, há 

conforto com a alavancagem da 

petroleira em termos de estrutura de 

capital. “Vemos possibilidade e retorno 

de dividendos muito maior do que no 

passado, de ter uma distribuição mais 

consistente e robusta”, disse. 

 

Silva e Luna também confirmou que a 

companhia deve iniciar atividades de 

exploração da Margem Equatorial no 

segundo semestre. “Dependendo do 

sucesso, podemos ter boas surpresas 

pela frente”, afirmou. 
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Silva e Luna, da Petrobras: “Temos que 

analisar que tipo de investimento 

podemos fazer para a transição 

energética" — Foto: Reprodução 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/04/petrobras-avalia-
novos-mercados-na-transicao-
energetica.ghtml   
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ livra Itaú Unibanco de 
pagar IPTU de imóveis 
financiados 
 
1ª Turma afasta responsabilidade de 
credor fiduciário em caso de 
inadimplência 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
03/02/2022 05h03  Atualizado há 23 
horas 

 

 
Bruno Sigaud: Precedentes representam 

bom prognóstico de êxito para credores 

— Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

Decisões recentes do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) afastam a 

responsabilidade de bancos e 

incorporadoras pelo IPTU de 

imóveis financiados, por meio de 

alienação fiduciária, em caso de 

inadimplência. Na capital paulista, se o 

responsável pelo financiamento não 

paga o imposto, o débito vai direto para 

a dívida ativa em nome da instituição 

financeira ou empresa do ramo 

imobiliário. 

 

A prática de redirecionamento de 

cobrança de IPTU ganhou força com a 

crise gerada pela covid. Em 2021, a 

inadimplência do imposto na cidade de 

São Paulo foi de 13,44% (cerca de R$ 1,7 

bilhão). Em 2020, chegou a 15% (cerca 

de R$ 1,9 bilhão). Nos quatro anos 

anteriores, a média foi de 12%, segundo 

a assessoria de imprensa da Secretaria 

Municipal da Fazenda. Em geral, no 

país, o IPTU corresponde de 2% a 

3% do valor do imóvel. 

 

O impacto dessas decisões para bancos e 

incorporadoras é gigantesco e 

milionário, segundo o advogado Bruno 

Sigaud, do Sigaud Advogados. Mas o 

problema se concentra em São Paulo. 

Em municípios como Belo Horizonte ou 

Florianópolis, há cobrança apenas 

quando o imóvel já está na propriedade 

do banco, embora ainda não houvesse a 

imissão na posse (os devedores ainda 

moram no imóvel). Nesse caso, segundo 

Sigaud, os Tribunais de Justiça de Minas 

Gerais (TJ-MG) e de Santa Catarina 

(TJ-SC) têm decisões favoráveis aos 

contribuintes. 

 

As decisões do STJ marcam ainda uma 

reversão do entendimento do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Até 

então, duas das três Câmaras de Direito 

Público da Corte paulista aceitavam o 

redirecionamento das cobranças. Além 

disso, os tribunais superiores que 

poderiam definir o mérito sobre o tema 

- o Supremo Tribunal Federal e o 

próprio STJ - diziam que não eram 

competentes para julgar a questão. 

 

Na Justiça, a Prefeitura de São Paulo 

alega que os bancos e incorporadoras 

podem ser enquadrados como 

proprietários dos imóveis, mesmo nos 
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casos em que não há retomada dos bens. 

Para eles, a responsabilidade está 

prevista no artigo 34 do Código 

Tributário Nacional (CTN). O 

dispositivo estabelece que “contribuinte 

do imposto é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título”. 

 

A argumentação é contestada por 

bancos e incorporadoras. Eles defendem 

ter os imóveis apenas como garantia e 

posse indireta dos bens, o que não seria 

suficiente para caracterizá-los como 

contribuintes do IPTU. “O credor não 

detém os atributos mais típicos da 

propriedade, como direitos de usar, 

gozar e dispor do bem, nem tem 

interesse em se tornar efetivamente 

dono do imóvel”, diz Diogo Ferraz, do 

Freitas Leite Advogados. 

 

No STJ, os julgamentos foram 

proferidos pela 1ª Turma por 

unanimidade. Ainda não há um 

posicionamento da 2ª Turma. Ambos os 

casos julgados envolvem o banco Itaú e 

o município de São Paulo (Resp nº 

1886277 e Resp nº 1.796.224). O relator 

foi o ministro Gurgel de Faria. 

 

No voto, Faria declarou que, ainda que 

exista a consolidação da propriedade no 

nome do credor fiduciário, a Lei nº 

9.514, de 1997, determina não ser 

possível a manutenção dessa 

propriedade “mesmo nas hipóteses de 

inadimplemento do contrato pelo 

devedor fiduciante”. Ainda destacou que 

o credor fiduciário, “antes da 

consolidação da propriedade e da 

imissão na posse no imóvel objeto da 

alienação fiduciária, não pode ser 

considerado sujeito passivo do IPTU, 

uma vez que não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 34 do CTN”. 

Nesses termos, as decisões do STJ 

também são vistas por especialistas 

como importantes precedentes. Para 

Sigaud, com base nos recentes julgados, 

“todos os credores fiduciários poderão 

se defender em eventuais execuções 

fiscais sobre o assunto, com bom 

prognóstico de êxito”. 

 

O advogado Diogo Ferraz também 

aponta que as decisões do STJ são 

coerentes com a jurisprudência da 

Corte, que condiciona a legitimidade 

passiva para a cobrança do IPTU à 

necessidade de que a pessoa detenha os 

atributos mais típicos da propriedade: 

os direitos de usar, gozar e dispor do 

bem. “O credor fiduciário não preenche 

esses requisitos nem tem interesse em se 

tornar efetivamente dono do imóvel”. 

 

Ferraz destaca ainda que tais 

precedentes evitam que decisões 

divergentes de segunda instância se 

tornassem definitivas. Elas também 

indicam, segundo o advogado, que, 

agora, o STJ pode assumir o papel de dar 

uma solução uniforme a todos 

processos. 

 

O advogado Cristiano Luzes, sócio do 

Serur Advogados, também ressalta que a 

responsabilidade do credor fiduciário 

está condicionada à efetiva posse sobre o 

bem. “Não é raro o credor esperar anos 

até a posse, em virtude de resistência 

imposta pelo devedor, de modo que não 

é justo que assuma as obrigações 

tributárias do imóvel”, diz. 

 

O julgamento do tema no STJ, segundo 

Luzes, veio após definição, em abril de 

2021, pelo STF, de que se trata de 

matéria com natureza 

infraconstitucional (RE 1.320.059/SP - 

Tema 1139). O advogado lembra ainda 

que, em junho de 2021, o TJ-SP 

encaminhou ao STJ o REsp 1.949.182 
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para afetação como recurso repetitivo. A 

relatora é a ministra Assusete 

Magalhães, da 2 ª Turma. 

 

Apesar de ainda não existir decisão da 2ª 

Turma sobre o tema, o advogado afirma 

que já existem decisões monocráticas 

(apenas de um ministro), inclusive da 

ministra Assusete Magalhães, favoráveis 

aos contribuintes (Resp 1973383). 

 

Procurada pelo Valor, a assessoria de 

imprensa da Secretaria Municipal da 

Fazenda de São Paulo informou, por 

meio de nota, que mantém sua 

interpretação de que seria possível a 

atribuição de responsabilidade 

tributária subsidiária ao credor 

fiduciário, na hipótese de 

inadimplemento do IPTU pelo devedor 

fiduciante. 

 

Segundo a nota, “a instituição credora 

aufere benefícios econômicos da relação 

que resulta dessa posse indireta, na 

medida em que a alienação fiduciária é 

instrumento que encoraja o 

adimplemento do financiamento 

contratado”, diz. Deve, portanto, 

segundo a secretaria, “também por uma 

questão de capacidade contributiva e 

justiça fiscal, ser chamada a responder 

pelo IPTU devido, no caso de 

inadimplemento pelo devedor 

fiduciante”. 

 

A assessoria do banco Itaú Unibanco 

também informou, em nota, que 

considera correta a decisão do STJ, pois 

reflete a realidade das operações 

discutidas. “Na qualidade de credor 

fiduciário, o banco não é responsável 

pelo pagamento do IPTU incidente 

sobre os imóveis que financia”, diz. 

 

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

cia/2022/02/03/stj-livra-itau-

unibanco-de-pagar-iptu-de-imoveis-

financiados.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Jurídico 

Ações no STF sobre Difal 
motivam suspensão de 
processo 
 
Desembargador Mauricio Caldas Lopes, 
do TJ-RJ, quer evitar decisões 
conflitantes 
 
Brasília 
03/02/2022 07h00  Atualizado há um 
dia 

 
Os processos em que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) terá de decidir 

se o diferencial de alíquota 

de ICMS (Difal) já pode ser cobrado 

em 2022 já impactam outras ações sobre 

o assunto em andamento pelo país. O 

desembargador Mauricio Caldas Lopes 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJ-RJ) determinou a suspensão de 

um processo a respeito para aguardar a 

decisão do Supremo. 

 

Em mandado de segurança, a 

empresa afirma que a diferença da 

alíquota do tributo cobrada pelo governo 

do Estado do Rio de Janeiro, em 

algumas situações, chega à cifra de 10% 

do valor do produto. Além disso, diz 

que as compras de fora do Estado onde 

localiza-se a sua sede são para uso e 

consumo próprio, ou seja, destinados à 

aplicação nas atividades desenvolvidas, 

não caracterizando a circulação de 

mercadoria. 

 

Com base nessas alegações, a empresa 

pediu antecipadamente a suspensão da 

exigência de pagamento do Difal. 

Pleiteou também a concessão da 

segurança para afastar, em definitivo, a 

cobrança em 2022. 

 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJ-RJ) — Foto: Facebook/TJRJ 

 

O desembargador afirmou que, para 

evitar decisões conflitantes, é prudente 

aguardar o pronunciamento do STF 

sobre o tema. Além disso, como a 

própria Lei Complementar nº 190, de 

2022, assegura a anterioridade 

nonagesimal (cobrança após período 

de 90 dias), afastaria neste momento o 

perigo de dano iminente para a empresa 

(processo nº 0002520-

59.2022.8.19.0000). 

 

A primeira ação sobre o assunto que 

chegou ao Supremo foi proposta pela 

Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos (Abimaq) - 

(ADI 7066). A segunda, pelo governador 

do Estado de Alagoas (ADI 7070). 

Ainda não há previsão de quando serão 

julgadas. 

 

A ações se referem à possibilidade de os 

Estados cobrarem o Difal este ano. Isso 

porque a Lei Complementar nº 190, que 

passou a prever a cobrança, após 

determinação do Supremo, foi publicada 

somente no mês passado. 

 

Para os tributaristas, a cobrança só pode 

ser feita a partir de 2023, conforme 

a anterioridade anual prevista na 

Constituição (cobrança a partir do 

exercício seguinte). Já para os Estados, 

não se trata de criação de novo tributo. 

Assim, já seria possível cobrar. 
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https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/acoes-no-stf-sobre-
difal-motivam-suspensao-de-
processo.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Aneel propõe socorro de até 
R$ 10,8 bi para o setor 
elétrico para evitar disparada 
nas contas de luz em 2022 
 
Medida impediria um tarifaço da ordem 
de 20% no ano eleitoral, mas vai pesar 
nas tarifas a partir de 2023 
 
Manoel Ventura 
03/02/2022 - 21:11 / Atualizado em 
03/02/2022 - 21:30 
 

Usinas termelétricas aumentam custos 

para o consumidor Foto: Reprodução 

 

BRASÍLIA — A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) propôs nesta 

quinta-feira que o socorro financeiro ao 

setor elétrico para cobrir os custos das 

medidas emergenciais adotadas em 

2021 seja de até R$ 10,8 bilhões. 

 

Trata-se de um empréstimo que será 

embutido nas contas de luz. O 

financiamento às distribuidoras impede 

um tarifaço nas contas de luz neste ano, 

que será marcado pelas eleições com o 

presidente Jair Bolsonaro concorrendo à 

reeleição. A energia tem sido apontada 

como um dos principais vilões da alta da 

inflação.  

 

Os recursos, porém, serão pagos nas 

tarifas de energia de todos os 

consumidores a partir de 2023, com 

incidência de juros, o que vai aumentar 

as contas nos próximos anos. 

 

Medida ainda vai passar por 
consulta pública 
 
Os valores e as regras estabelecidas pela 

Aneel ainda passam por consulta pública 

antes de começarem a valer. 

 

Os recursos serão usados para cobrir os 

custos decorrentes da geração de energia 

por usinas termelétricas, que atingiram 

seu ápice de operação durante a crise 

hídrica do ano passado. 

 

Essa geração é mais cara e, por isso, o 

governo criou em 2021 a chamada 

bandeira tarifária da Escassez Hídrica, 

que representa um custo extra de R$ 

14,20 a cada 100 quilowatts-hora 

consumidos. 

 

Alta poderia superar 20% 
 
Mesmo com essa bandeira vigorando até 

abril, ela não será suficiente para cobrir 

todos os custos do setor elétrico, 

podendo fazer as tarifas subirem mais de 

20% neste ano. 

 

Para evitar essa alta, o presidente Jair 

Bolsonaro assinou uma medida 

provisória (MP) no ano passado 

autorizando o empréstimo. 

 

Cabe à agência definir os montantes e as 

condições do empréstimo, que foi 

dividido em duas parcelas. A proposta 

em relação às despesas da crise hídrica, 

limitada a R$ 5,6 bilhões, ficará em 

consulta pública por 10 dias. 

 

Após essa fase, o tema voltará para 

análise do colegiado. Só então os 

recursos serão repassados às 

distribuidoras, que funcionam como um 

caixa do setor elétrico. 
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As cifras em jogo 
 
A primeira parcela será usada para 

cobrir déficit na conta da bandeira da 

escassez hídrica (R$ 1,5 bilhão); os 

custos da importação de energia 

referente aos meses de julho e agosto 

(R$ 800 milhões); diferimentos devido 

às distribuidoras (R$ 1,6 bilhão); e o 

bônus para consumidores que 

economizam energia no ano passado 

(R$ 1,7 bilhão). 

 

O valor submetido a consulta pública, no 

entanto, não é definitivo. Durante a 

reunião, o colegiado ressaltou que será 

necessário rever as estimativas. 

 

A segunda parcela, estimada, até o 

momento, em R$ 5,2 bilhões, seria 

destinada para cobrir os custos da 

receita fixa das usinas termelétricas 

contratadas em leilão emergencial 

realizado no ano passado. 

 

A tomada de empréstimo para custear 

essa despesa está prevista em decreto do 

presidente Jair Bolsonaro. Contudo, a 

agência reguladora ainda não definiu se 

a parcela será efetivamente contratada, 

o que deverá ser feito até maio. 

 

O governo de Dilma Rousseff fez um 

empréstimo semelhante em 2014, para 

conter o repasse de gastos com 

termelétricas e o aumento de subsídios. 

 

Em 2020, o governo permitiu um 

empréstimo parecido, para minimizar os 

efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o 

setor. 
  
https://oglobo.globo.com/economia/an
eel-propoe-socorro-de-ate-108-bi-para-
setor-eletrico-para-evitar-disparada-
nas-contas-de-luz-em-2022-25380085  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Petróleo supera US$ 90, na 
maior cotação em 7 anos, 
pressionando combustíveis. 
Veja as causas da disparada 
 

Nesta semana, a matéria-prima 

completa a sétima em alta em meio a 

tensões geopolíticas. Subiu 15% só em 

janeiro deste ano e mais de 60% em 

2021 

 
The New York Times 
04/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
04/02/2022 - 07:13 
 

Campo de petróleo terrestre perto de 

Almetyevsk, na Rússia: crise militar 

pode paralisar produção do país e elevar 

ainda mais cotação internacional do 

petróleo Foto: Andrey 

Rudakov/Bloomberg / 31-7-2015 

 

HOUSTON — Os preços do petróleo não 

param de subir. Estão em disparada, de 

novo, assombrando as economias e 

alimentando a inflação com a pressão 

que a cotação internacional 

da commodity exerce sobre o preço dos 

combustíveis, como gasolina, diesel e 

gás de cozinha.  

 

Em 2021, o petróleo subiu mais de 60%. 

Só em janeiro deste ano, o barril de óleo 

cru subiu mais de 15%, com o preço 

superando US$ 90 pela primeira vez em 

mais de sete anos. 

Nesta semana, a matéria-prima 

completa a sétima em alta em meio a 

tensões geopolíticas e a maior 

demanda no Hemisfério Norte por 

causa do inverno. 

 

Os temores de uma invasão da Ucrânia 

pela Rússia cresceram e estão entre os 

motivos da alta do petróleo, mas há 

outras razões. 

 

Muitos analistas projetam que o 

petróleo alcançará os US$ 100 por barril 

em pouco tempo, mesmo num momento 

em que carros elétricos se tornam mais 

populares e a pandemia persiste. 

 

Grandes petroleiras que há até pouco 

tempo eram consideradas dinossauros 

por alguns analistas de mercado estão se 

valorizando, entregando seus melhores 

resultados financeiros em anos. 

 

Entenda a seguir o que está 

impulsionando a cotação internacional 

dessa matéria-prima que ainda mexe 

tanto com as economias.  

 

Por que os preços do petróleo 

estão tão altos?  

 

Refinaria Cadereyta da empresa 

petrolífera estatal mexicana Pemex, em 

Cadereyta, nos arredores de Monterrey, 

México Foto: Reuters 

 

A pandemia depreciou os preços da 

energia em geral em 2020, com a 

cotação do petróleo nos EUA tendo 

chegado a um valor negativo pela 
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primeira vez por causa da demanda 

reprimida pelo lockdown imposto pela 

contenção da pandemia em vários 

países.  

 

No entanto, os preços da matéria-prima 

dos combustíveis se recuperaram 

rapidamente e dispararam com a 

retomada das atividades econômicas e a 

maior demanda energética sem estoques 

suficientes. 

 

Companhias de petróleo do Ocidente, 

em boa parte sob pressão de investidores 

e ativistas ambientais, estão produzindo 

menos do que antes da pandemia.  

 

Executivos do setor dizem que estão 

tentando não cometer o mesmo erro que 

fizeram no passado quando produziram 

demais quando o preço do barril estava 

alto e os estoques acabaram derrubando 

a cotação. 

 

Além disso, a produção foi limitada nos 

últimos meses em países como Equador, 

Cazaquistão e Líbia devido a desastres 

naturais e turbulências políticas. 

 

Enquanto a oferta é limitada, no lado da 

demanda grande parte do mundo está 

aprendendo a lidar com o coronavírus. 

Com o avanço da vacinação, as pessoas 

estão ansiosas para fazer compras e 

viajar. E as preocupações sanitárias 

tornaram o carro mais atraente que o 

transporte público.  

 

Mas o fator mais crítico para a alta do 

petróleo é geopolítico. Uma potencial 

invasão da Ucrânia pela Rússia, uma das 

maiores produtoras de petróleo e gás do 

mundo, tem mantido esse mercado “no 

limite”, segundo Ben Cahill, membro 

sênior do Centro de Estudos 

Estratégicos e Internacionais em 

Washington. 

“Qualquer perturbação significativa 

pode levar os preços bem acima de US$ 

100 por barril”, escreveu em um 

relatório recente.  

 

A Rússia produz 10 milhões de barris por 

dia, um em cada dez consumidos 

diariamente no mundo. Uma 

interrupção de suas exportações para a 

Europa, sobretudo as de gás, pode gerar 

uma crise na economia do continente e 

desencadear uma alta do barril, já que 

não há capacidade de produção 

suficiente em outros países para 

substituir o petróleo russo no mercado. 

 

O que os EUA e seus aliados 

poderiam fazer em caso de 

problemas na Rússia?  

 

Gasolina e diesel estão em alta na esteira 

do preço internacional do petróleo Foto: 

Gustavo Stephan / Agência Globo 

 

EUA, Japão, União Europeia e até 

mesmo a China poderiam liberar mais 

petróleo bruto de suas reservas 

estratégicas. 

 

Esse movimento poderia ajudar a conter 

os preços, particularmente se for uma 

crise curta. Mas as reservas não seriam 

suficientes para amenizar a situação se a 

exportação russa ficar suspensa por 

meses ou anos no caso de um conflito.  

 

Petroleiras internacionais que haviam se 

comprometido em não produzir muto 

petróleo poderiam mudar essa postura 

se a Rússia ficar impedida de exportar 
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tanto óleo e gás como atualmente. As 

empresas teriam grandes incentivos 

financeiros, com a alta do petróleo, para 

produzir mais. Mesmo assim, levariam 

meses para aumentar a produção.  

 

O que a Opep está fazendo?  
 

Petróleo segue em alta com demanda 

pós-lockdown Foto: Angus Mordant / 

Reuters 

 

O presidente dos EUA, Joe Biden, tem 

pedido à Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (Opep) para 

aumentar a produção de petróleo, mas 

vários membros têm falhado em manter 

sua cota de produção mensal. E outros 

não têm capacidade de aumentar a 

produção. 

 

Os membros da Opep e seus aliados, a 

Rússia entre eles, concordaram 

recentemente em traçar um plano de 

aumento da produção nas próximas 

semana, mas com um meta 

relativamente modesta de mais 400 mil 

barris diários. 

 

Os EUA também devem pressionar a 

Arábia Saudita a aumentar a produção, 

independentemente das decisões do 

cartel, caso a crise ucraniana afete a 

produção russa. Analistas acreditam que 

o reino aliado dos EUA tem capacidade 

ociosa de produção de muitos milhares 

de barris.  

 

O que poderia reduzir os preços do 

petróleo?  

Extração de petróleo no estado 

americano do Texas Foto: Angus 

Mordant / Reuters 

 

Os preços do petróleo sobem e descem 

em ciclos. Há vários fatoes que poderiam 

provocar uma queda no preço nos 

próximos meses.  

 

A pandemia está ainda distante de 

terminar, e a China colocou várias 

cidades em lockdown, freando a 

economia e, consequentemente o 

consumo de energia.  

 

A Rússia e o Ocidente podem chegar a 

um acordo — formal ou tácito — que 

reduza a chance de uma invasão da 

Ucrânia, reduzindo os riscos que 

pressionam o mercado de petróleo. 

 

E os Estados Unidos e seus aliados 

podem restaurar um acordo nuclear de 

2015 com o Irã — abandonado pelo ex-

presidente Donald Trump. Se isso 

acontecer, o Irã poderia voltar a vender 

petróleo de forma mais fácil que agora, 

aumentando a oferta global.  

 

Analistas acreditam que o Irã poderia 

exportar 1 milhão ou mais de barris por 

dia se o acordo nuclear for retomado.  

 

Em último caso, a escalada do petróleo 

poderia chegar a preços tão altos que 

poderiam deprimir a demanda por 

combustíveis. Aumentam, por exemplo, 

os incentivos para trocar carros com 

motor a combustão por elétricos. 

  

https://oglobo.globo.com/fotogalerias/tensao-na-ucrania-pais-vive-sob-temor-de-possivel-ataque-russo-25367374
https://oglobo.globo.com/fotogalerias/tensao-na-ucrania-pais-vive-sob-temor-de-possivel-ataque-russo-25367374
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https://oglobo.globo.com/economia/pe

troleo-supera-us-90-na-maior-cotacao-

em-7-anos-pressionando-combustiveis-

veja-as-causas-da-disparada-25380245  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Mercado aposta em uma alta 
de 1 ponto na taxa Selic em 
março 
 
Economistas ainda divergem sobre o 
momento em que haverá o fim do ciclo 
de aumento dos juros; na última 
reunião, Copom sinalizou que vai 
reduzir o ritmo de alta da Selic 

 
Marianna Gualter e Cícero Cotrim, O 
Estado de S.Paulo 
04 de fevereiro de 2022 | 05h00 

 
A sinalização do Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco 

Central de que deve reduzir o ritmo de 

aperto da política monetária não 

mudou a expectativa do mercado de um 

aumento de 1 ponto porcentual para 

a Selic na reunião do colegiado em 

março, considerando a mediana das 

estimativas compiladas pelo Projeções 

Broadcast – o que levaria a taxa básica 

de juros de 10,75% para 11,75% ao ano.  

 

A possível mudança de rota foi 

sinalizada pelo Copom no comunicado 

divulgado na quarta-feira para explicar 

a puxada da Selic para 10,75%. O 

colegiado fala que, neste momento, 

parece mais “apropriado” um aumento 

inferior ao ritmo de 1,5 ponto que 

prevaleceu nas três últimas reuniões. O 

documento, porém, não estabeleceu um 

consenso no mercado acerca do 

momento em que o fim do ciclo de 

aumentos deve ocorrer, com estimativas 

divididas entre março e maio de 2022. 

 

Sede do Banco Central, em Brasília; 

mercado aposta em nova alta da Selic 

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil 

 

“O BC tomou um pouco mais de risco 

nesse comunicado ao adotar a 

possibilidade de redução do ritmo de 

alta. Esperávamos que ele deixasse as 

possibilidades mais abertas, justamente 

devido às altas recentes da inflação e às 

pressões sobre os preços”, afirmou o 

economista João Leal, da Rio Bravo 

Investimentos. 

 

O economista prevê que a Selic 

mantenha o patamar de 11,75% até o fim 

de 2022, com um ciclo gradual de cortes 

somente em 2023, levando a taxa a 8,0% 

no encerramento do próximo ano. “O BC 

não deve arriscar reduzir os juros antes 

de ter um cenário mais claro de como 

será o próximo governo em termos 

fiscais”, afirma. Leal espera inflação de 

5,4% em 2022 e de 3,3% em 2023. 

 

O MUFG Brasil está entre as 

instituições que esperam aumentos nas 

duas próximas reuniões do colegiado, 

com alta de 1 ponto porcentual em 

março e de 0,50 ponto em maio, levando 

a Selic até 12,25%. “Achamos que vai 

além de 12% devido à necessidade de 

coordenar bem a expectativa de inflação 

e garantir que, principalmente no ano 

que vem, fique dentro da meta”, disse o 

economista sênior Maurício 

Nakahodo. 

 

Inflação 
 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pol%C3%ADtica%20monet%C3%A1ria
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bc-elevaselica-10-75-e-juros-basicos-voltam-aosdois-digitos-depois-de-quatro-anos-e-meio,70003967897
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bc-elevaselica-10-75-e-juros-basicos-voltam-aosdois-digitos-depois-de-quatro-anos-e-meio,70003967897
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O economista prevê inflação de 4% no 

fim de 2022, mas explicou que diversos 

vetores provavelmente devem colocar 

o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) acima 

desse nível, como o preço internacional 

do petróleo e o impacto das chuvas nas 

safras de grãos, além da retomada da 

economia após a atual onda de Ômicron. 

O cenário do economista prevê o início 

do ciclo de cortes da Selic somente em 

2023, com uma taxa de 8,25% no fim do 

período. 

 

Já o economista-chefe do Banco 

Alfa, Luis Otávio de Souza Leal, 

elevou a projeção de aumento dos juros 

em março, de 0,75 ponto porcentual 

para 1,0 ponto, com Selic de até 11,75%. 

Para ele, o Copom usou o comunicado de 

fevereiro para limitar estimativas mais 

extremas. “O fato de ter dito que iria 

desacelerar o ritmo tirou os extremos dá 

menos probabilidade de ficar abaixo de 

11,75% ou acima de 12,25%. 

 

Concentrou as estimativas nesse 

intervalo”, disse Leal. “O BC fez de 

propósito, para não perder a liberdade, 

já que os números têm surpreendido 

tanto pelo lado da atividade, quanto pelo 

lado da inflação. Como ele mesmo 

colocou, vai depender dos próximos 

dados.” 

 

As projeções de Leal consideraram que, 

com um cenário um pouco mais 

favorável de inflação e atividade, o BC 

teria espaço para encerrar o ciclo em 

maio.  

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,mercado-aposta-em-uma-
alta-de-1-ponto-na-taxa-selic-em-
marco,70003969282  
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Dona da Quartzolit, Saint-
Gobain cresce 40% no ano e 
parte para aquisições 
 
Gabriel Baldocchi 
04 de fevereiro de 2022 | 05h10 

 

 
Empresa também fabrica materiais para 

construção civil    Foto:  Hélvio 

Romero/Estadão 

 

Quase dois anos depois do início da 

pandemia, os brasileiros continuam 

reformando as casas nas quais agora 

passam mais tempo. Com isso, a Saint-

Gobain, conhecida como fabricante 

de vidros e que também atua em outras 

áreas da construção civil, viu os 

negócios decolarem. Cresceu nada 

menos do que 40% no País no ano 

passado e chegou a R$ 15 bilhões em 

faturamento, cifra recorde. Agora, a 

gigante francesa parte para aquisições: 

fechou a compra 

da Brasprefer Impermeabilizantes, a 

primeira de uma série de compras 

previstas neste ano no País. A fabricante 

brasileira produz itens voltados para 

construção, como mantas 

impermeabilizantes, argamassas e 

tintas. A empresa tem faturamento de 

cerca de 5 milhões de euros/ano (cerca 

de R$ 30 milhões) e fábrica em 

Sobradinho, no Distrito Federal. 

 

A aquisição foi feita por meio da marca 

Quartzolit. A expectativa é reforçar a 

atuação no mercado 

de impermeabilizantes, segmento no 

qual a multinacional atua desde 2011 

quando comprou a Anchortec. Além dos 

ganhos de sinergia esperados com as 

operações já ativas do grupo no 

segmento, a expectativa é ampliar o 

portfólio em produtos asfálticos. 

 

A multinacional atua no Brasil com 

marcas 

como Brasilit e Telhanorte (varejo) e 

tem 56 fábricas locais. Segundo o CEO 

da companhia para América Latina, 

Javier Gimeno, entrevistado para o 

programa ‘Olhar de Líder’, do Broadcast, 

a lógica de aquisições deve se concentrar 

em empresas pequenas e médias, com 

duas perspectivas: comprar participação 

de mercado ou tecnologia, em linhas de 

produtos nos quais o grupo não tem 

posição consolidada. 

  

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

/coluna-do-broad/dona-da-quartzolit-

saint-gobain-cresce-40-no-ano-e-parte-

para-aquisicoes/  
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Ala do governo apoia PEC 
para ampliar auxílio-gás e 
conter tarifaço de ônibus 
 
Texto alternativo foi protocolado no 
Senado e também autoriza desonerar 
combustíveis e criar auxílio-diesel 

 
3.fev.2022 às 21h52Atualizado: 
3.fev.2022 às 23h51 
Julia ChaibIdiana 
TomazelliMarianna Holanda 
BRASÍLIA 

 
Após o Palácio do Planalto driblar a 

Economia para avalizar uma proposta 

de desoneração de tributos sobre 

combustíveis, outras alas do governo 

decidiram apoiar um texto alternativo 

ainda mais amplo e que inclui auxílio-

gás para maior número de famílias, 

subsídio para conter tarifaço de ônibus e 

auxílio-diesel para caminhoneiros. 

 

O novo texto, obtido pela Folha, foi 

protocolado nesta quinta-feira (3) 

no Senado Federal e também autoriza o 

corte das alíquotas de tributos sobre 

diesel, gasolina, etanol e gás sem 

necessidade de compensação pela perda 

de receitas. 

 

O documento tem o selo do gabinete do 

senador Carlos Fávaro (PSD-MT), 

correligionário do senador recém-

empossado Alexandre Silveira (PSD-

MG), e tem, nos bastidores, a bênção do 

presidente da Casa, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG). 

 

Fávaro espera conseguir as 27 

assinaturas necessárias para que a PEC 

comece a tramitar até segunda-feira (7). 

Integrantes da ala política do governo 

conhecem o texto e apoiam as medidas 

que foram incluídas. 

 

A proposta, no entanto, não tem o apoio 

da equipe do ministro Paulo 

Guedes (Economia). Interlocutores do 

ministro descrevem a iniciativa como 

"fim dos tempos", dado o potencial 

impacto nas contas públicas. 

 

O próprio presidente Jair Bolsonaro 

(PL) sinalizou na quarta-feira (2) que 

pretendia ampliar o alcance do auxílio-

gás, hoje pago a 5,5 milhões de famílias 

em situação de extrema pobreza. 

 

"A cada dois meses, em um primeiro 

momento, 5 milhões de famílias 

recebem o equivalente a meio bujão de 

gás. Nós pretendemos aumentar isso 

daí. Então o contato nosso é com a 

Petrobras e é buscando sempre espaço 

no Orçamento", afirmou o presidente, 

em entrevista à Voz do Brasil, sem 

detalhar as medidas. 

 

As conversas ocorrem no momento em 

que Bolsonaro aparece em segundo 

lugar nas pesquisas de intenção de voto, 

atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT). 

 

De acordo com a PEC, o governo poderia 

instituir, em 2022 e 2023, um auxílio-

diesel de até R$ 1,2 mil mensais para 

caminhoneiros autônomos, ampliar o 

auxílio-gás e fazer um repasse de R$ 5 

bilhões às prefeituras para evitar um 

tarifaço nas linhas de ônibus urbano. 

 

As medidas poderiam ser custeadas com 

recursos do Fundo Social, criado em 

2010 e abastecido com recursos de 

exploração do pré-sal, e com receitas de 

dividendos da Petrobras ou de leilões 

dos volumes excedentes de petróleo em 

áreas da chamada cessão onerosa. 
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As despesas ficariam fora do alcance do 

teto de gastos, a regra que limita o 

avanço das despesas à inflação e é 

considerada âncora fiscal para o 

governo. 

 

"Por se tratar de medida extraordinária, 

com duração até dezembro de 2023, 

financiada com fonte própria que nunca 

foi utilizada para realização de nenhuma 

despesa primária, não faz nenhum 

sentido estar subordinada ao teto de 

gastos, nem a qualquer outra medida de 

limitação de realização de despesas", diz 

a justificativa. 

 

A proposta prevê ainda a possibilidade 

de cortar tributos sobre combustíveis 

sem necessidade de atender às 

exigências da LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), que cobra 

uma elevação de tributos para 

compensar a perda de receitas. Nesse 

ponto, o texto é semelhante ao 

protocolado na Câmara dos Deputados. 

 

Integrantes do governo que apoiam as 

medidas propostas na PEC do Senado 

avaliam que o texto tem grandes chances 

de avançar e que seria difícil para 

Bolsonaro atuar para barrá-lo. 

 

Isso porque as propostas beneficiam a 

população e seria desgastante para o 

chefe do Executivo impedi-las de serem 

efetivadas em ano eleitoral. 

 

Um dos dispositivos é desenhado sob 

medida para afastar um temor de 

Bolsonaro, que é ficar inelegível por 

conceder benefícios no ano de realização 

do pleito. 

 

O texto da PEC diz expressamente que "o 

disposto nesta Emenda Constitucional 

poderá ser realizado em ano eleitoral". 

Com isso, a autorização passaria por 

cima das restrições de gastos em ano de 

eleição previstas em leis 

hierarquicamente abaixo da 

Constituição. 

 

Integrantes do governo já vinham 

discutindo como viabilizar medidas 

como a ampliação do auxílio-gás. A ideia 

é estender o benefício a todos os 17,5 

milhões de beneficiários do Auxílio 

Brasil —que estão recebendo um 

benefício de ao menos R$ 400 graças à 

pressão da ala política do governo, que 

derrotou a equipe de Guedes 

e conseguiu mudar o teto de gastos. 

 

O governo Bolsonaro também tem 

preocupações com o risco de um tarifaço 

em ano eleitoral. Auxiliares do 

presidente já vinham discutindo saídas 

para minimizar os reajustes no preço 

das passagens de ônibus urbano que as 

prefeituras terão de aplicar em 2022. 

 

A ministra-chefe da Secretaria de 

Governo, Flávia Arruda, se reuniu com 

prefeitos em 28 de janeiro. Na ocasião, 

segundo participantes do encontro, ela 

indicou disposição do governo em dar o 

subsídio. 

 

Os prefeitos pedem ajuda desde o ano 

passado, mas intensificaram as 

articulações diante da disparada de 

preços do diesel e da constatação de que 

alguns municípios podem ter 

de reajustar as tarifas em quase 

20% para manter o equilíbrio dos 

contratos. 

 

A indicação sobre os aumentos disparou 

um alerta no Palácio do Planalto, que 

teme uma repetição das manifestações 

de 2013, quando o reajuste de tarifas de 

ônibus foram gatilho para protestos que 

tomaram conta do país e contribuíram 

para a crise política que culminou com o 
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afastamento da ex-presidente Dilma 

Rousseff (PT). 

 

A FNP (Frente Nacional dos Prefeitos) 

calcula que o repasse necessário é da 

ordem de R$ 5 bilhões —exatamente o 

valor incluído na PEC. 

 

A apresentação de uma PEC alternativa 

no Senado expõe ainda um novo capítulo 

da queda de braço da Casa com a 

Câmara dos Deputados. 

 

Nesta quinta-feira (3), o deputado 

Christino Áureo (PP-RJ) protocolou 

uma PEC que autoriza desoneração 

ampla de tributos sobre combustíveis, 

com impacto potencial de R$ 54 bilhões 

nas receitas do governo. 

 

A proposta foi redigida na Casa Civil, 

contrariando acerto feito com Guedes de 

que ao texto se restringiria ao diesel. Um 

integrante da equipe econômica ficou 

surpreso com o texto e descreveu as 

medidas como "loucura". 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/ala-do-governo-apoia-pec-
para-ampliar-auxilio-gas-e-conter-
tarifaco-de-onibus.shtml  
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4 milhões escapam de corte 
na prova de vida do INSS 
 
Segundo presidente do INSS, corte de 
R$ 988 mi será recomposto pelo 
governo 

 
3.fev.2022 às 17h37Atualizado: 
3.fev.2022 às 18h06 
Luciana LazariniSuzana 
Petropouleas 
SÃO PAULO 
 
O fim da exigência de prova de vida 

presencial aos aposentados e 

pensionistas do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) evitou que 

até quatro milhões de benefícios fossem 

suspensos, segundo o presidente do 

instituto, José Carlos Oliveira em 

entrevista à Folha. 

 

São pessoas que não fizeram 

a comprovação de vida em 2020 e 2021 

e, de acordo com uma portaria do órgão 

divulgada em dezembro, teriam o 

benefício bloqueado se não realizassem 

a prova de vida presencial nas agências 

bancárias em que recebem o benefício. 

 

Com o anúncio desta quarta (2) de que o 

INSS não vai mais suspender benefícios 

até o final de 2022, o calendário deixa de 

ter validade. A suspensão do pagamento 

de quem não havia ainda feito a 

comprovação também será revertida, 

disse Oliveira. 

Agência do INSS em São Paulo durante 

a paralisação dos peritos médicos nesta 

segunda (31) - Zanone 

Fraissat/Folhapress 

 

NOVAS REGRAS DA PROVA DE 
VIDA 
 

 O INSS não vai suspender 

pagamento de benefícios até o 

fim de 2022 por falta de 

recadastramento 

 O calendário com os prazos 

máximos para quem não fez a 

prova de vida em 2020 e 2021 

deixa de valer 

 A partir de 2023, a prova de vida 

será feita de maneira automática, 

sem o aposentado precisar sair 

de casa para ir ao banco 

 O governo fará o cruzamento de 

dados em bases da União, de 

estados, municípios e da 

iniciativa privada 

 Empréstimo consignado, 

vacinação e entrega da 

declaração do IR valerão como 

prova de vida, por exemplo 

 

BENEFÍCIOS NÃO SERÃO 
SUSPENSOS 
 

Segundo Oliveira, nenhum beneficiário 

do INSS precisará se preocupar com a 

prova de vida até o final dneste ano. "A 

partir de hoje toda e qualquer prova de 

vida está suspensa. No ano de 2022 não 

faremos porque é o tempo que 

precisamos para acertar todos sistemas, 

fazer todos os procedimentos que serão 
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necessários para provar que o segurado 

está vivo", afirmou. 

 

No calendário que foi suspenso, o prazo 

para beneficiários que não se 

recadastraram em 2020 acabava já em 

fevereiro. Segundo Oliveira, será feita 

uma avaliação nos dados cadastrais para 

verificar se há beneficiários que 

morreram, mas que estão com o 

pagamento ativo. 

 

"Vamos bater os dados de quem não fez 

ano passado com nosso sistema de óbito 

e, caso não tenham falecido, vamos 

restabelecer o pagamento. Não vamos 

exigir [a prova de vida] durante 2022. 

Com o retorno da prova de vida em 

janeiro de 2023, esses serão os 

primeiros casos que faremos a 

verificação." 

 

"Já conversei com o diretor de benefícios 

para fazer o máximo para restabelecer o 

pagamento. Porém, antes disso, faremos 

a checagem para ter absoluta certeza que 

essas pessoas não faleceram. Se 

fôssemos fazer a suspensão agora, em 

fevereiro, estamos falando de um 

universo de quatro milhões de pessoas 

[que teriam o pagamento suspenso]." 

 

Até outubro, 3.313.845 segurados no 

país ainda precisavam realizar a prova 

de vida de um total de cerca de 36 

milhões de beneficiários. Segundo o 

presidente, a publicação do calendário 

agora suspenso foi realizada em 

momento de troca de comando do 

instituto. 

 

Oliveira assumiu como presidente do 

instituto em 5 de novembro. "Sempre fui 

contrário à prova de vida. Infelizmente 

tivemos o calendário divulgado, mas era 

um momento de troca." 

 

INSS NÃO DEVE TER CORTES NO 
ORÇAMENTO 
 
O presidente afirmou ainda que o corte 

de R$ 998 milhões nas despesas do 

INSS previstas no Orçamento deve ser 

revertido pelo governo. 

 

O presidente do INSS, José Carlos 

Oliveira, durante solenidade de posse na 

sede do instituto - Fabio Rodrigues-

Pozzebom/Agência Brasil 

 

"Estamos conversando com o governo e 

existe um aceno do governo para a gente 

recompor esse recurso que foi tirado 

daqui. Existe a garantia de que nós não 

perderemos os R$ 998 milhões cortados 

do orçamento, que foi justamente o valor 

que conseguimos com o relator do 

Orçamento no final do ano passado. No 

PLOA (Proposta de Lei Orçamentária 

Anual) para o INSS esse ano estava 

previsto R$ 1,4 bilhão. Conseguimos 

elevar isso a R$ 2,4 bilhão e isso será 

recomposto, é uma garantia que o 

governo já nos deu. Então não estou 

preocupado com relação ao corte do 

orçamento", disse. 

 

CANAIS DE ATENDIMENTO 
EXISTENTES CONTINUAM 
VÁLIDOS 
 
A prova de vida feita em casa para 

maiores de 80 anos e pessoas com 

mobilidade reduzida, além da prova de 

vida digital no Meu INSS e a feita por 

procuração continuarão valendo, 

segundo ele. "Se o segurado quiser se 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/novo-presidente-do-inss-planeja-acabar-com-fila-de-espera-ate-julho-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/novo-presidente-do-inss-planeja-acabar-com-fila-de-espera-ate-julho-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/corte-no-orcamento-do-inss-ameaca-atendimento-a-segurados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/corte-no-orcamento-do-inss-ameaca-atendimento-a-segurados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/corte-no-orcamento-do-inss-ameaca-atendimento-a-segurados.shtml
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fazer valer dos canais que já existiam, 

sem problema algum, ele pode. Porém, 

durante o ano de 2022, ele não precisa 

se preocupar com a prova de vida." 

 

Oliveira afirmou ainda que o INSS e os 

bancos estão estudando ações para 

inibir fraudes, especialmente na 

contratação de empréstimos 

consignados. As medidas incluem uma 

parceira com cartórios pelo país, já em 

andamento, para que reconheçam a 

assinatura dos segurados na contratação 

do crédito. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/nova-prova-de-vida-evita-

suspensao-de-4-milhoes-de-

beneficios.shtml  

 

Retorne ao índice 
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TJ-SP valida lei que isenta 
restaurantes de pagar IPTU 
durante a epidemia 
 
3 de fevereiro de 2022, 19h52 
Por Tábata Viapiana 
 
Durante o estado de calamidade pública 

decorrente da epidemia de Covid-19, é 

possível afastar a exigência de 

demonstração de adequação e 

compensação orçamentárias em relação 

à criação ou expansão de programas 

públicos destinados ao enfrentamento 

da crise sanitária. 

 

ReproduçãoTJ-SP valida isenção de IPTU 

feita por lei municipal para bares e 

restaurantes 

 

O entendimento é do Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo ao 

declarar a constitucionalidade de uma 

lei de Santa Cruz das Palmeiras, que 

prevê a isenção de IPTU de bares e 

restaurantes durante a vigência do 

decreto de emergência para 

enfrentamento da epidemia de Covid-19. 

 

A norma, de autoria parlamentar, foi 

contestada pela Prefeitura de Santa Cruz 

das Palmeiras, que alegou a inexistência 

de estimativa do impacto orçamentário 

e financeiro decorrente da isenção 

tributária, conforme previsto pela 

Constituição da República (artigo 113 do 

ADCT). Mas a ação foi julgada 

improcedente, em votação unânime.  

 

O relator, desembargador Torres de 

Carvalho, lembrou que, de fato, o 

artigo 113 do ADCT, incluído pela 

EC 95/16, exige que a proposição 

legislativa que estabeleça renúncia de 

receita, como a norma de Santa Cruz das 

Palmeiras, seja acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário e 

financeiro. 

 

No entanto, os artigos 3º da EC 106/20, 

e 167-D da Constituição, incluído pela 

EC 109/21, dispensaram a observância 

das limitações legais na concessão ou 

ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita para as proposições 

legislativas e os atos do Poder Executivo 

com propósito exclusivo de enfrentar as 

consequências sociais e econômicas da 

epidemia de Covid-19, com vigência e 

efeitos restritos a sua duração. 

 

"É o caso dos autos, em que a lei 

impugnada concede benefício de 

natureza tributária limitado ao período 

de vigência do Decreto Municipal 16/20, 

com o propósito de enfrentar as 

consequências econômicas da pandemia 

de Covid-19 e sem a criação de despesa 

obrigatória de caráter continuado; por 

isso, excepcionalmente neste momento, 

não se exige estimativa do impacto 

orçamentário e financeiro para a edição 

de lei que tenha por objeto renúncia 

fiscal", afirmou. 

 

Segundo Carvalho, o caput e o 

parágrafo 6º do artigo 174 da 

Constituição do Estado exigem que o 

projeto de lei orçamentária, de iniciativa 

do Executivo, seja acompanhado de 

demonstrativo dos efeitos decorrentes 

de isenções de natureza financeira, 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/tj-sp-valida-isencao-iptu-bares-restaurantes-pandemia#author
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tributária e creditícia. Mas o dispositivo 

constitucional, afirmou o relator, é de 

aplicação restrita aos projetos de lei 

orçamentária, o que não é o caso da lei 

impugnada. 

 

"Ademais, de programa, projeto ou 

atividade igualmente não cuida a lei 

impugnada, senão de isenção tributária; 

e sua edição não implica realização de 

despesas ou assunção de obrigações 

diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais, razões 

pelas quais que ao caso não se amoldam 

as vedações dos incisos I e II do artigo 

176 da CE", explicou o desembargador. 

 

Ele também afastou o argumento do 

município de que a lei inseriu novos 

beneficiados no artigo 223 do Código 

Tributário Municipal, o que deveria ter 

sido objeto de lei complementar, sob 

pena de violação à hierarquia das 

normas. Para Carvalho, a norma 

não cuida de qualquer das hipóteses 

elencadas no artigo 146 da Constituição 

Federal. 

 

"O § 6º do artigo 150 da CF, longe de 

exigir que isenções tributárias sejam 

concedidas por meio de lei 

complementar, exige apenas que o 

benefício seja previsto em lei federal, 

estadual ou municipal específica que 

observe a regulamentação estabelecida 

na lei complementar afeta à matéria, isto 

é, o Código Tributário Municipal", disse. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

2111117-30.2021.8.26.0000 

 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

03/tj-sp-valida-isencao-iptu-bares-

restaurantes-pandemia  
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Locatário não responde por 
taxa de ocupação após 
consolidação da propriedade 
fiduciária 
 
4 de fevereiro de 2022, 9h47 
 
O locatário do imóvel cuja propriedade 

foi consolidada pelo credor fiduciário 

em razão da inadimplência do devedor 

fiduciante — antigo locador do bem — 

não é parte legítima para responder pela 

taxa de ocupação prevista no artigo 37-A 

da Lei 9.514/1997, por não fazer parte da 

relação jurídica que fundamentou a sua 

cobrança. 

 

A tese foi fixada pela 4ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça ao 

confirmar acórdão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ-SP) segundo o 

qual o devedor fiduciante tem 

legitimidade restrita para responder 

pela taxa de ocupação. 

 

A controvérsia teve origem em ação de 

cobrança proposta por um banco com o 

objetivo de receber a taxa de ocupação, 

como forma de compensação pelo 

período em que o réu teria ocupado 

indevidamente um imóvel dado em 

garantia fiduciária de cédula de crédito 

bancário celebrada com terceiros. 

Diante da inadimplência dos devedores 

fiduciantes, o banco consolidou a 

propriedade do imóvel para si. Ao tentar 

exercer a posse do bem, contudo, a 

instituição ficou sabendo que ele havia 

sido locado pelo antigo proprietário, fato 

que motivou a notificação do locatário 

para que desocupasse o imóvel — o que 

só veio a ocorrer 246 dias depois. Por 

essa razão, o banco pediu judicialmente 

que o último morador arcasse com a taxa 

de ocupação.    

 

O juízo de primeiro grau, aplicando a 

teoria da asserção, reconheceu a 

ilegitimidade passiva do locatário do 

imóvel e julgou improcedente o pedido. 

A sentença foi mantida pelo TJ-SP. 

 

No recurso especial apresentado ao STJ, 

a instituição financeira alegou que a 

legislação não veda a cobrança da taxa 

de ocupação diretamente do sucessor do 

devedor fiduciante, tendo em vista a 

necessidade de justa contraprestação 

por uso e fruição do bem. 

 

Ocupação ilegítima 

 

Segundo o relator, ministro Antonio 

Carlos Ferreira, a taxa de ocupação tem 

por fundamento a posse injusta exercida 

pelo devedor fiduciante a partir do 

momento em que é consolidada a 

propriedade no patrimônio do credor, 

sendo sua finalidade compensar o 

legítimo proprietário – o credor 

fiduciário, ou quem vier a sucedê-lo — 

pela ocupação ilegítima. 

 

Nesse contexto, observou o magistrado, 

"os sujeitos da relação jurídica apta a 

ensejar a cobrança da taxa de ocupação 

prevista no artigo 37-A da Lei 

9.514/1997 estão expressos na norma e 

são apenas os sujeitos originários do 

ajuste — fiduciante e fiduciário —, ou 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9514.htm
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aqueles que sucederam o credor na 

relação contratual". 

 

Por essas razões, Antonio Carlos 

Ferreira apontou que o TJSP manteve 

corretamente a sentença de 

improcedência da ação ajuizada pelo 

banco, tendo em vista que o ônus do 

pagamento da taxa de ocupação só 

poderia ser atribuído ao devedor 

fiduciante, sendo o locatário parte 

ilegítima para responder pela cobrança. 

 

Questão de sucessão 

 

Ao negar provimento ao recurso 

especial, o ministro destacou que a 

cessão da posse do imóvel objeto de 

alienação fiduciária, por meio da 

celebração de contrato de locação com 

terceiros, é uma faculdade assegurada ao 

devedor fiduciante pelo artigo 24, inciso 

V, da Lei 9.514/1997, pois, enquanto 

estiver adimplente, ele poderá usar 

livremente o imóvel, por sua conta e 

risco. 

 

No entanto, o relator destacou que, se 

houve a anuência do credor com a 

locação, esta deverá ser respeitada nas 

condições do contrato, passando o 

credor a figurar na relação locatícia 

como sucessor do locador. Nesse caso, 

concluiu, os valores que o credor cobrará 

do ocupante do imóvel, após a 

consolidação da propriedade, devem ser 

aqueles decorrentes do contrato de 

locação. Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.966.030 
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Decisão do Carf altera 
tributação de licenciamento 
de software estrangeiro 
 
4 de fevereiro de 2022, 7h48 
Por Ana Luisa Saliba 
 
O "software importado", para fins do 

disposto no parágrafo 2º do artigo 10 

da Lei 10.833/2003, é aquele 

desenvolvido fora do país e para cá 

"trazido" por qualquer meio, seja em um 

suporte físico, seja por meio de 

download pela internet. 

 

Decisão do Carf triplica PIS/Cofins de 

software desenvolvido no exterior 
Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 1ª Turma da 

2ª Câmara da 3ª Seção do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf), por maioria, decidiu que sendo o 

software concebido no exterior e 

licenciado a uma sociedade brasileira 

(que posteriormente o comercializa, 

sublicencia ou cede no Brasil), há a sua 

importação, impondo, com isso, o dever 

de que as receitas auferidas com a sua 

exploração sejam tributadas no regime 

não cumulativo da PIS/Cofins, que tem 

alíquota de 9,25%. Com isso, afastaram 

a aplicação do cumulativo, em que se 

paga 3,65%. 

 

No caso, o Carf analisou o contrato de 

uma companhia com a Microsoft para a 

distribuição de licença de uso de 

programas a consumidores brasileiros. 

Os clientes adquiriam uma chave de 

acesso e faziam o download diretamente 

na plataforma da Microsoft. 

 

O cerne da discussão é que o artigo 10º, 

inciso XXV, da Lei 10.833/2003 define 

que as receitas auferidas por empresas 

de serviços de informática, decorrentes 

de atividades de desenvolvimento de 

software e o seu licenciamento ou cessão 

de direito de uso ficam sujeitas ao 

regime cumulativo — que tem alíquota 

mais baixa. Porém, o parágrafo 2º 

estabelece que "o disposto no inciso XXV 

não alcança a comercialização, 

licenciamento ou cessão de direito de 

uso de software importado". 

 

Segundo a empresa, o direito de 

distribuir a licença de uso do software 

não pode ser considerado nem como 

uma importação de bens (pela ausência 

de desembaraço aduaneiro) e nem como 

serviços provenientes do exterior 

(ausência de personalização), de acordo 

com o Direito Aduaneiro. 

 

O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler 

Dornelles, redator do voto vencedor, 

afirmou que não deve ser aplicado ao 

caso o Direito Aduaneiro, uma vez que 

esse trata da importação de mercadoria, 

coisa que o software, em princípio, não 

é. Por se tratar de bem incorpóreo, o 

software não precisa ser declarado para 

a Aduana, não possuindo, sequer, 

classificação fiscal a ele associada. Dessa 

forma, não há que se falar em 

"importação física" de software. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-04/carf-altera-tributacao-licenciamento-software-estrangeiro#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.833.htm
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Além disso, Dornelles ressaltou que o 

citado inciso XXV estabelece que o 

regime cumulativo das contribuições 

permanece aplicável apenas para as 

receitas auferidas em razão do 

licenciamento ou cessão de direito de 

uso de software comercializado pela 

própria empresa de serviços de 

informática que o desenvolve, hipótese 

que não se aplicaria ao caso analisado. 

 

Ele concluiu que as receitas auferidas 

pela empresa com a comercialização do 

direito de uso (licenciamento) de 

software desenvolvido por terceira 

empresa localizada no estrangeiro 

devem se submeter ao regime não 

cumulativo das contribuições. 

 

Para especialistas ouvido pela ConJur, 

a decisão pode gerar impacto negativo 

no setor, tornando mais oneroso o 

acesso a softwares, e pode levar a 

ampliação indevida do conceito de 

importação. Porém, destacam que ainda 

é uma decisão isolada, sem efeito 

vinculante. 

 

Tales de Almeida Rodrigues, 

coordenador tributário do Nelson 

Wilians Advogados, disse que, apesar de 

ser um entendimento isolado no âmbito 

do Carf, a decisão gera incômodo, pois 

equipara o download e acesso a um 

programa eletrônico desenvolvido no 

exterior, mediante a concessão de 

licença ou cessão de direito de uso, a 

uma transferência física de bens, que 

circula entre países (importação). 

 

O especialista destacou que pode ser 

feito um paralelo com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal, segundo a 

qual, o programa baixado e/ou acessado, 

mediante contrato de licenciamento ou 

cessão de direito de uso, não representa 

fato gerador de ICMS, para fins de 

caracterizar circulação de mercadoria. 

"A mesma lógica pode ser aplicada ao 

software desenvolvido no exterior, pois o 

download e acesso do programa não 

pode representar transferência, 

mediante nacionalização, de um bem 

para o país. A equiparação ou ampliação 

do significado de importação vai na 

contramão desse precedente", destacou. 

 

De acordo com o tributarista Douglas 

Guidini Odorizzi, sócio do Dias de 

Souza Advogados, há elementos que 

autorizam o raciocínio de que a 

importação só estaria presente no caso 

de nacionalização de bem que tenha nele 

integrado um software. Isso é comum 

em aparelhos (hardware) já integrados 

com os programas ("software 

residente"). 

 

Entendimento contrário, tal qual aquele 

adotado na recente decisão do Carf, 

implica considerar que todo e qualquer 

software que tenha sido desenvolvido no 

exterior e licenciado a cessionário no 

Brasil e por este comercializado, 

sublicenciado ou cedido gere receitas 

que devam ser tributadas no regime não 

cumulativo, o que é discutível para a 

generalidade das situações. 

 

"Ainda mais porque, na prática, é 

comum haver a licença de softwares 

estrangeiros e a sua comercialização, 

licenciamento ou cessão internamente 

se dar com a agregação local de valores, 

mediante configuração, customização e 

outros, dificultando a identificação e 

classificação como meramente 

importados ou não, perplexidade que só 

justifica interpretar a legislação 

considerando as situações imaginadas 

como diversas", concluiu. 

 

Hugo Schneider Côgo, sócio-

coordenador da área tributária do SGMP 

Advogados, pontuou que a interpretação 

adotada pelo Carf estabelece uma 
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presunção de importação de software 

que não possui respaldo legal expresso e, 

ainda, compreende que apenas a receita 

auferida com o licenciamento ou a 

cessão de direito de uso de software de 

desenvolvimento próprio estaria sujeita 

ao regime cumulativo das contribuições, 

embora a própria lei não distinga o 

desenvolvedor. 

 

Para ele o acórdão representa um 

primeiro sinal negativo por parte desse 

órgão, mas é importante destacar que 

não se trata de um julgamento 

vinculante, isto é, a Receita Federal e os 

demais contribuintes não estão 

obrigados a seguir o entendimento 

formado, que é controverso. 

 

Por fim, o advogado tributarista Breno 

de Paula afirmou que a decisão não foi 

correta e sua aplicação acarretará uma 

grande elevação da carga tributária para 

o referido setor de serviços. "Como se 

sabe, os prestadores de serviços não 

exercem atividade econômica com 

organização dos fatores de produção. 

Diante disso, não adquirem insumos 

tributados para fazer face a um aumento 

imediato da alíquota na forma proposta 

(de 3,65% para 9,25%), e podem ter 

dificuldades em repassar imediatamente 

o novo tributo aos clientes, 

especialmente em relação aos contratos 

já firmados." 

 

Voto vencido 

 

O relator Laércio Cruz Uliana Junior, ao 

elaborar o voto vencido, entendeu que a 

exceção de aplicação do regime 

cumulativo das contribuições só alcança 

os casos em que ocorra a "importação 

física" do software, sendo pressuposta a 

existência de nacionalização do produto 

para que seja considerado importado. 

 

"Quando a legislação impõe que se 

tribute qualquer fato que tenha ocorrido 

no exterior, ela não utiliza a expressão 

importação, mas sim, algo que redunde 

a aquisição no exterior. Assim, é 

evidente que a expressão 'software 

importado', tem o condão de atribuir o 

regime de tributação ao software 

importado e declarado na aduana, e não 

software que teve seu download, nuvem 

e/ou streaming", defendeu. 

 

Clique aqui para ler o acordão 

13864.720156/2016-68 
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Banco é condenado por uso 
indevido de reserva de 
margem consignável 
 
À Justiça, uma beneficiária do INSS 
contou que, apesar de nunca ter 
autorizado, o banco utilizou de sua 
reserva de margem consignável. 
 
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 
 
A juíza de Direito Sthella de Carvalho 

Melo, de Jataí/GO, condenou um banco 

ao pagamento de R$ 6 mil de danos 

morais por ter utilizado reserva de 

margem consignável de uma 

beneficiária do INSS sem autorização.   

 

 
Banco é condenado por uso indevido de 

reserva de margem 

consignável.(Imagem: Freepik) 

 

Uma mulher buscou a Justiça contando 

que é beneficiária do INSS e que, apesar 

de nunca ter autorizado, o banco 

utilizou de sua reserva de margem 

consignável. A autora alegou que, por 

causa disso, foi impedida de celebrar 

empréstimos com outras instituições 

financeiras e que a reserva teve valor de 

R$ 1,1 mil e limite mensal de R$ 49,90. 

 

Na Justiça, ela pediu, então, a 

declaração da inexistência da 

contratação de empréstimo consignado 

da RCM - Reserva de Margem 

Consignável e condenação do banco ao 

pagamento de indenização por danos 

morais. 

 

Na decisão, a juíza de Direito Sthella de 

Carvalho Melo observou que foi 

solicitado ao banco a apresentação de 

contrato que justifica a reserva de 

margem consignável; no entanto, a 

instituição financeira colacionou 

documento intitulado "proposta 

simplificada para emissão de cartão de 

crédito consignado INSS". Para a juíza, 

este documento, por si só, "demonstra 

que não se trata essencialmente de 

contrato bilateral, mas apenas 

simulação que pode (ou não) resultar 

em futuro contrato". 

 

Ademais, a magistrada anotou que o 

documento se limita a indicar a agência, 

conta bancária, CPF e data, além da 

suposta assinatura da parte 

autora, "evidenciando que diversos 

campos do documento (padronizado 

pela própria casa bancária) não foram 

preenchidos, cujos dados se revelam 

essenciais à validade do negócio". 

 

"Forçoso, pois, concluir pela 

inexistência da contratação do cartão 

de crédito consignado e, de corolário, 

pela nulidade da reserva de margem 

instituída no benefício previdenciário 

da autora." 

 

Em conclusão, a juíza: 

 

 declarou inexistente a relação 

contratual entre as partes; 

 condenou o banco ao pagamento 

de repetição de indébito, a ser 

apurado em sede de 

cumprimento de sentença, com 

juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, ambos a 

contar da citação, em dobro. 

 Condenou o banco ao 

pagamento de indenização por 

https://www.migalhas.com.br/
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danos morais, no valor de R$ 6 

mil. 

 

O escritório Cardoso Ramos 

Advocacia atuou pela beneficiária.  

 

 Processo: 5062456-

86.2020.8.09.0093 

 

Leia a decisão. 

 

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

/359124/banco-e-condenado-por-uso-

indevido-de-reserva-de-margem-

consignavel  

 

Retorne ao índice 

  

https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica
https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/C368C965410B63_banco.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359124/banco-e-condenado-por-uso-indevido-de-reserva-de-margem-consignavel
https://www.migalhas.com.br/quentes/359124/banco-e-condenado-por-uso-indevido-de-reserva-de-margem-consignavel
https://www.migalhas.com.br/quentes/359124/banco-e-condenado-por-uso-indevido-de-reserva-de-margem-consignavel
https://www.migalhas.com.br/quentes/359124/banco-e-condenado-por-uso-indevido-de-reserva-de-margem-consignavel
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Doria pagará direitos autorias 
a Marisa Monte e Arnaldo 
Antunes 
 
À época em que era prefeito, Doria 
divulgou vídeo sobre a revitalização de 
um campo de futebol com trechos da 
canção "Ainda Bem". 
 
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 
 
O governador de SP João Doria foi 

condenado por danos morais e 

materiais por violação de direitos 

autorais de Marisa Monte e Arnaldo 

Antunes. À época em que era prefeito, 

Doria divulgou vídeo sobre a 

revitalização de um campo de futebol 

com trechos da canção "Ainda Bem". A 

decisão é da 1ª câmara de Direito 

Privado do TJ/SP e as condenações 

totalizam R$ 40 mil. 

 

 
O governador do Estado de SP, João 

Doria.(Imagem: Aloisio Mauricio 

/Fotoarena/Folhapress) 

 

A cantora Marisa Monte ajuizou ação 

em face de João Doria, à época em que 

era prefeito de SP, alegando que ele se 

utilizou indevidamente da obra musical 

"Ainda Bem" para gravação de vídeo 

postado em rede social gravado em 

evento realizado no Parque do 

Ibirapuera. Ainda de acordo com a 

inicial, publicou o vídeo nas próprias 

redes sociais, com evidente intuito de 

autopromoção política. 

 

O então prefeito, por sua vez, afirmou 

que a música fora reproduzida em som 

ambiente, durante evento e que não 

houve sincronização entre a música e a 

fala do réu. Alegou ainda que é 

responsabilidade da plataforma digital 

o recolhimento e pagamento de taxas 

pelo uso de obras artísticas e culturais. 

 

Para o relator, Francisco Loureiro, a 

simples captação ambiente de música 

tocada em evento público e sua 

reprodução em vídeo postado em rede 

social, a princípio, não constitui ato 

ilícito. Porém, observou que o vídeo não 

se limita à captação acidental do som 

ambiente durante gravação amadora. 

"O vídeo foi editado com equipamento 

profissional e o som mixado e colado às 

imagens", afirmou. 

 

"A regra geral da Lei de Direitos 

Autorais é de que o uso das obras é 

restrito aos seus titulares e àqueles por 

estes autorizados, conforme disposto 

no artigo 28. Portanto, ressalvados os 

casos em que autorizado pelos titulares 

ou excepcionado pela lei, o seu uso por 

terceiros é indevido pois causa prejuízo 

aos interesses dos beneficiários dos 

direitos de autor." 

 

O relator considerou, contudo, que o 

vídeo foi excluído e está indisponível há 

mais de três anos, circunstância que 

reduz significativamente o alcance do 

vídeo e, consequentemente, o dano 

causado. 

 

Diante disso, condenou Doria ao 

pagamento de danos morais em R$ 10 

mil para cada compositor e danos 

materiais em R$ 20 mil a ser dividido 

entre as pessoas jurídicas titulares dos 

direitos autorais. 

https://www.migalhas.com.br/
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 Processo: 1077362-

28.2018.8.26.0100 

 

Veja a decisão. 

 

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

/359150/doria-pagara-direitos-

autorias-a-marisa-monte-e-arnaldo-

antunes  

 

Retorne ao índice 
  

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=ACF8F04BCC8A2437336A4377BCB115A1.cposg7?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=1077362-28.2018&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1077362-28.2018.8.26.0100&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO#?cdDocumento=18
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=ACF8F04BCC8A2437336A4377BCB115A1.cposg7?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=1077362-28.2018&foroNumeroUnificado=0100&dePesquisaNuUnificado=1077362-28.2018.8.26.0100&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO#?cdDocumento=18
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/84DEFDD754A858_doc_112069464.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359150/doria-pagara-direitos-autorias-a-marisa-monte-e-arnaldo-antunes
https://www.migalhas.com.br/quentes/359150/doria-pagara-direitos-autorias-a-marisa-monte-e-arnaldo-antunes
https://www.migalhas.com.br/quentes/359150/doria-pagara-direitos-autorias-a-marisa-monte-e-arnaldo-antunes
https://www.migalhas.com.br/quentes/359150/doria-pagara-direitos-autorias-a-marisa-monte-e-arnaldo-antunes
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STF julga ação trabalhista 
bilionária da Petrobras no 
próximo dia 11 
 
Ministro do STF reformou decisão do 
TST que, em 2018, julgou a favor dos 
trabalhadores e excluiu do cômputo da 
RMNR os adicionais de 
Regime/Condições de Trabalho. 
 
sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 
 
A 1ª turma do STF começará a julgar em 

sessão virtual decisão do 

ministro Alexandre de 

Moraes que derrubou condenação da 

Petrobras imposta pelo TST em 2018. A 

empresa foi obrigada a pagar correção 

de salário de seus empregados no que se 

refere à RMNR - Remuneração Mínima 

de Nível e Regime, uma espécie de piso 

salarial. Segundo a empresa, tal 

condenação teria um custo bilionário: 

mais de R$ 40 bilhões. 

 

Na ação, os trabalhadores não queriam 

que os adicionais previstos 

na Constituição Federal e na legislação 

trabalhista fossem incluídos na base de 

cálculo para apuração do complemento 

da RMNR; no entanto, Moraes 

observou que no acordo coletivo em que 

se fixou a RMNR, os adicionais já 

estavam previstos para fazer parte do 

cômputo. 

 

 

Prédio da Petrobras. (Imagem: Andre 

Melo Andrade/Immagini/Folhapress) 

 

RMNR 

 

Na origem, um trabalhador ajuizou 

ação contra a Petrobras postulando o 

pagamento de valores a título de 

"complemento da RMNR". A RMNR - 

Remuneração Mínima de Nível e 

Regime foi instituída no acordo coletivo 

de trabalho de 2007/2009 e ratificada 

no de 2009/2011. Ela estabelece um 

valor mínimo por nível e por região 

visando equalizar a remuneração dos 

empregados, com base no princípio da 

isonomia. 

 

Em migalhas, é como se a RMNR fosse 

uma espécie de "piso salarial", sendo 

fixada em uma tabela, em patamares 

diferentes, conforme cada um dos 

variados regimes laborais dos 

empregados. 

 

O trabalhador pleiteou o pagamento de 

diferenças relativas a essa 

complementação do RMNR, por 

considerar que a empresa, para definir 

o valor, estava incluindo no cálculo 

adicionais salariais e outras vantagens 

pessoais - como os adicionais de 

periculosidade, noturno, de 

confinamento e sobreaviso - cuja 

dedução não estaria prevista na norma 

coletiva que estabeleceu o cômputo do 

salário básico, da vantagem pessoal 

pelo acordo coletivo e da vantagem 

pessoal subsidiária, sem prejuízo de 

eventuais outras parcelas pagas. 

 

Tanto a sentença como o acórdão do 

TRT da 21ª região entenderam que os 

adicionais devem compor o cálculo do 

complemento da RMNR e, por isso, 

julgaram improcedente o pedido do 

reclamante. 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/349273/moraes-reverte-decisao-que-condenou-petrobras-em-acao-bilionaria
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.migalhas.com.br/quentes/282334/tst-condena-a-petrobras-em-julgamento-de-acao-bilionaria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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TST 

 

Em 2018, o TST decidiu em favor dos 

trabalhadores no sentido de que os 

adicionais previstos na Constituição 

Federal e na legislação 

trabalhista não podem ser incluídos na 

base de cálculo para apuração do 

complemento da RMNR dos 

empregados da Petrobras.  

 

Assim, a estatal foi condenada ao 

pagamento de diferenças do 

complemento de RMNR, bem como 

seus reflexos. Segundo a empresa, tal 

condenação teria um custo bilionário: 

mais de R$ 40 bilhões. Desta decisão, a 

estatal acionou o STF, dizendo o 

julgado do TST ofendeu gravemente a 

liberdade de negociação e a autonomia 

das partes. 

 

STF 

 

O ministro Alexandre de Moraes, ao 

analisar o caso, observou que houve 

"franca negociação" com os sindicatos 

no estabelecimento da RMNR e que os 

trabalhadores foram esclarecidos a 

respeito das parcelas que compõem a 

remuneração mínima, quais sejam: 

salário básico, periculosidade, VP/ACT, 

VP/SUB e Adicionais de 

Regime/Condições de Trabalho. 

 

Ademais, Moraes afirmou que inexiste 

contrariedade ao princípio da isonomia, 

pois o valor do complemento da RMNR 

é diferente entre os empregados da 

empresa, dependendo do que cada um 

percebe como a Remuneração Mínima 

por Nível e Função - a qual, por sua vez, 

considera o nível e o regime de trabalho 

do empregado. "Os critérios são 

isonômicos, razoáveis e 

proporcionais", disse. 

 

"Do ponto de vista econômico, veja-se 

que apenas a parte autora neste caso 

concreto entende ter recebido um terço 

do valor efetivamente devido. Em um 

só mês, há cerca de dez anos, foram R$ 

2.000,00 pagos a menor. 

Consideradas as milhares de ações em 

curso, mostram-se verossímeis as 

projeções de passivo da companhia, em 

caso de insucesso nesta controvérsia." 

 

Assim, o ministro atendeu ao pedido da 

Petrobras para restabelecer a sentença 

de 1º grau, julgando a ação 

improcedente na sua origem. 

 

 Processo: RE 1.251.927 

 

Leia a íntegra da decisão de Moraes. 

 

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

/359141/stf-julga-acao-trabalhista-

bilionaria-da-petrobras-no-proximo-

dia-11  

 
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/282334/tst-condena-a-petrobras-em-julgamento-de-acao-bilionaria
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5837602
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/7/7C259D3BF5BA6E_petrobras.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359141/stf-julga-acao-trabalhista-bilionaria-da-petrobras-no-proximo-dia-11
https://www.migalhas.com.br/quentes/359141/stf-julga-acao-trabalhista-bilionaria-da-petrobras-no-proximo-dia-11
https://www.migalhas.com.br/quentes/359141/stf-julga-acao-trabalhista-bilionaria-da-petrobras-no-proximo-dia-11
https://www.migalhas.com.br/quentes/359141/stf-julga-acao-trabalhista-bilionaria-da-petrobras-no-proximo-dia-11


42 

 

 

 

PEC dos Combustíveis faz ala 
política ganhar terreno contra 
Guedes e eleva incerteza 
 
Proposta permite redução de impostos 
sobre combustíveis e o gás de cozinha 
sem a necessidade de compensação 
fiscal 
 
BÁRBARA BAIÃO 
FABIO GRANER 
03/02/2022 20:00Atualizado em 
03/02/2022 às 20:31 
 
comentários 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, é 

contrário a reajustes | Foto: Edu 

Andrade/ ME 

 

O deputado Christino Áureo (PP-RJ) 

causou nova reviravolta no jogo político 

ao protocolar nesta quinta-feira (3/2) 

uma PEC para permitir a União, estados 

e municípios redução de impostos sobre 

todos os combustíveis e o gás de cozinha 

sem a necessidade de compensação 

fiscal (aumento de outro tributo ou corte 

de despesas). A ideia é que isso valha até 

2023, sob a justificativa das 

consequências econômicas provocadas 

pela pandemia. 

 

A versão apresentada vai na contramão 

do esforço da equipe econômica do 

governo em limitar a discussão ao diesel, 

minimizando o impacto fiscal. Na última 

semana, o presidente Jair 

Bolsonaro dava sinais de apoio a essa 

tese. Mas como Áureo é um aliado do 

Planalto, o movimento aumentou a 

incerteza sobre o que efetivamente será 

feito nesse tema, tornando-se fonte de 

preocupação fiscal. 

 

A PEC assinada pelo deputado causou 

incômodo na Economia, que a vê como 

uma mensagem ruim. A equipe 

de Paulo Guedes não pretende mudar 

a estratégia da pasta de concentrar 

eventual desoneração apenas no diesel, 

que beneficiaria transporte público 

municipal e custo de frete, com menor 

impacto nas contas públicas. 

 

Embora haja muito embate pela frente, 

a balança que havia pendido para 

Guedes nos últimos dias, agora, avança 

mais para a área política. Mas a 

avaliação no bloco P da Esplanada, onde 

Guedes despacha, não é de 

enfraquecimento do ministro, que segue 

próximo de Bolsonaro e foi alvo de um 

gesto favorável ao chegar no carro com 

ele e subir a rampa do Congresso juntos. 

 

O custo de reduzir a zero a alíquota no 

diesel é da ordem de R$ 18 bilhões e, 

para todos os combustíveis, em torno de 

R$ 54 bilhões, de acordo com cálculos 

mais recentes da área econômica. A PEC 

do deputado não contempla tributos 

sobre energia, o que elevaria o impacto 

fiscal potencial a R$ 75 bilhões. 

 

O teor da proposta absorve parte das 

ideias debatidas internamente pela ala 

política do Planalto, e deve ser usada 

como base para o Congresso discutir o 

assunto. Pelo menos o fundo de 

estabilização de preços — demanda dos 

governadores e de alguns ministros 

políticos — ficou de fora do texto, como 

queria a Economia. 

 

https://www.jota.info/autor/barbara-baiaojota-info
https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/analise/pec-combustiveis-guedes-03022022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/jair-bolsonaro
https://www.jota.info/tudo-sobre/jair-bolsonaro
https://www.jota.info/tudo-sobre/paulo-guedes
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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A pasta de Guedes considerava melhor a 

ideia de se avançar por meio de mudança 

de lei complementar, com o PLP 11 

aprovado na Câmara e que está no 

Senado com a relatoria do senador Jean 

Paul Prates (PT-RN). Ele seria o veículo 

para que a retirada da necessidade de 

compensação pudesse ser feita para o 

diesel, além de prever a mudança na 

forma de tributação do ICMS para 

alíquota ad rem (em que o tributo é 

fixo). 

 

Aliás, ao estender a liberação para que 

Estados e Municípios reduzam tributos 

sobre combustíveis sem compensação, 

Áureo atende uma demanda política de 

Bolsonaro, que tem polarizado com os 

governadores sobre o tema. E, nesse 

caso, pode abrir caminho para que o 

governo também faça algo para gasolina, 

mesmo que não seja zerar o tributo, 

hipótese fortemente rejeitada pela 

Economia. 

 

Os representantes dos Estados em 

reunião do Fórum dos governadores se 

mostraram contrários à PEC. Para o 

diretor institucional do Comitê Nacional 

dos Secretários de Estado da Fazenda 

(Comsefaz), André Horta, a proposta 

permite a não observação ou o 

descumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), sem 

tratar do impacto fiscal. 

 

“E o financiamento dos Estados, como 

fica? Como serão financiados os serviços 

públicos”, afirma Horta, que defende 

uma solução para o conjunto de receitas, 

e não apenas para o ICMS sobre 

combustíveis. “Somos contrários a uma 

alteração isolada por meio do ICMS dos 

combustíveis. É necessária uma solução 

para o conjunto de receitas, via reforma 

tributária”, disse Horta, que também é 

crítico da ideia de reduzir o IPI, que 

impacta as receitas dos Estados. 

Os governadores manifestaram apoio 

ao projeto de lei 1472/2021 que cria 

um fundo de estabilização de preços dos 

combustíveis, que é considerado o pior 

dos projetos sobre o tema para a área 

econômica. “Este formato tem situação 

em que os preços não terão mais 

aumentos bruscos”, destacou o 

governador do Piauí e coordenador do 

Fórum, Wellington Dias, lembrando que 

os Estados congelaram o ICMS estadual 

nos últimos meses e os preços 

continuaram subindo. “Mas não 

queremos fugir do debate do ICMS. 

Encaminhamos posição unânime dos 

governadores em favor da reforma 

tributária”, disse. 

 

O documento da PEC foi criado pelo 

subchefe adjunto de Finanças Públicas 

da Casa Civil, Oliveira Alves Pereira 

Filho. Por se tratar de uma mudança 

constitucional, a proposta pode ser 

promulgada pelo Congresso, sem a 

prerrogativa de veto presidencial. 

 

A ideia original do Planalto era que a 

tramitação da PEC começasse pelo 

Senado, sob a relatoria de Alexandre 

Silveira (PSD-MG). Mas o político 

mineiro assumiu a vaga de senador na 

última quarta-feira (2/2) com críticas 

indiretas ao ministro da Economia e 

defendendo a criação de um fundo social 

para reduzir o preço dos combustíveis, 

que poderia ser financiado por 

dividendos da Petrobras. 

 

Diante da dificuldade, integrantes da 

base do governo sugeriram que a 

discussão comece pela Câmara. 

 

BÁRBARA BAIÃO – Analista de 

Congresso do JOTA 

FABIO GRANER – Analista de 

economia do Jota em Brasília. Foi 

repórter e colunista de economia no 

Valor Econômico e também atuou no 

https://www.jota.info/tudo-sobre/comsefaz
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148141
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Estadão, DCI e Gazeta Mercantil, com 

mais de 20 anos de experíência, 

incluindo setor público. E-

mail: fabio.graner@jota.info 

 

https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/mercado/mme-e-economia-

outorga-eletrobras-03022022  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/mercado/mme-e-economia-outorga-eletrobras-03022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/mercado/mme-e-economia-outorga-eletrobras-03022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/mercado/mme-e-economia-outorga-eletrobras-03022022
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MME e Economia rebatem 
questionamentos de Vital de 
Rêgo sobre outorga da 
Eletrobras 
 
JOTA apurou que visão dos ministérios 
é compartilhada pela área técnica do 
TCU e pelo relator do processo de 
privatização, Aroldo Cedraz 
 
FABIO GRANER 
03/02/2022 19:21Atualizado em 
03/02/2022 às 19:22 
 
comentários 

Crédito: Eletrobras / Divulgação 

 

Os ministérios de Minas e 

Energia (MME) e da Economia (ME) 

divulgaram nesta quinta-feira (3/2) uma 

nota de esclarecimento sobre a 

questionamento levantado pelo gabinete 

do ministro do Tribunal de Contas da 

União (TCU) Vital do Rêgo, que estaria 

identificando suposto erro no cálculo do 

valor da outorga a ser paga 

pela Eletrobras, no âmbito de seu 

processo de privatização. A preocupação 

de Vital do Rêgo é que a definição da 

outorga não estaria considerando 

eventuais ganhos decorrentes da 

chamada “potência” (energia 

multiplicado pelo tempo – entenda mais 

abaixo). 

 

“Cabe esclarecer que não existe no Brasil 

um mercado de potência em que os 

agentes geradores vendam esse ‘serviço’ 

e aufiram receitas por isso. 

Diferentemente de outros países, no 

arcabouço legal e regulatório do setor 

elétrico brasileiro não há essa previsão, 

não havendo, portanto, referências 

técnicas para sua consideração nas 

premissas, em especial considerando 

que a inserção de um mercado de 

potência alterará também os preços de 

energia hoje aplicáveis”, diz a nota. 

(Leia a íntegra da nota) 

 

A visão das duas Pastas, segundo 

o JOTA apurou, é compartilhada pela 

área técnica do TCU e pelo ministro 

Aroldo Cedraz, relator do processo e que 

abordou o tema em seu relatório. 

 

“Ressalta-se que o valor do Custo 

Marginal de Expansão (CME-Potência) 

não é parâmetro que deva ser 

considerado para valorar a outorga a ser 

cobrada pelos novos contratos das 

usinas, tanto do ponto de vista prático 

quanto considerando o racional que 

fundamenta a metodologia do cálculo do 

valor da outorga, aplicada há diversos 

leilões de privatização desde 2015, 

sempre sob os auspícios do Tribunal de 

Contas da União (TCU)”, completa a 

nota dos ministérios. 

 

Segundo o documento, remunerar a 

prestação do serviço de potência, “é 

dotada de inconsistência técnica, haja 

vista que inexiste respaldo na legislação 

setorial para seu uso, bem como 

referências no mercado de energia 

elétrica adequadas para sua utilização” e 

que levaria a superestimação do valor da 

outorga. “Cumpre informar, ainda, que 

tanto o MME quanto o ME desconhecem 

os cálculos que podem ter 

fundamentado os valores anunciados 

por alguns veículos de imprensa e que 

não localizaram, tampouco, nos autos do 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
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processo, a informação acerca do 

montante divulgado”, completa o texto. 

 

Discussão não inviabiliza 
privatização 
 
A discussão sobre o suposto “erro” 

identificado pelo gabinete de Vital do 

Rego não inviabiliza a privatização, 

embora o vazamento para o jornal 

“Valor Econômico” dessa discussão seja 

um indício de que o relator pode acabar 

gerando algum atraso adicional no 

processo. 

 

Na última quarta-feira (2/2), houve uma 

reunião entre interlocutores do governo 

e o ministro, cujo objetivo foi mostrar 

que não existe erro no cálculo da outorga 

e que as premissas têm respaldo 

inclusive da própria área técnica do 

TCU, e que isso não deveria ser motivo 

para o tema ficar parado. Para o 

governo, o ideal é que o plenário da 

Corte de Contas libere esse processo até 

21 de fevereiro, antes da assembleia de 

acionistas, prevista para o dia seguinte. 

 

Uma fonte envolvida com o tema explica 

que o tópico levantado por Vital, que 

pediu vistas da matéria em dezembro e 

tem até março para devolver o assunto 

ao plenário da Corte, foi abordado no 

relatório do ministro Aroldo Cedraz 

apresentado em dezembro. 

 

Nesse documento, Cedraz alinhou sua 

posição à da área técnica do órgão e 

também à do governo, dizendo que não 

cabe incorporar na outorga a 

precificação de um pagamento por 

“potência”, que hoje não existe no 

mercado brasileiro e para o qual 

também não há regulação prevista. 

 

A “potência”, grosso modo, é uma 

relação entre quantidade de energia 

multiplicado pelo tempo e é um ativo 

que valoriza as hidrelétricas, que têm 

maior capacidade de fornecer energia 

em determinados períodos de tempo por 

trabalharem com reservatórios. 

 

Mas o mercado hoje no Brasil só vende a 

quantidade de energia, precificando a 

potência dentro do preço médio do 

fornecimento. Segundo uma fonte, 

embora o caminho que já está no 

desenho do governo e que foi aprovado 

por Cedraz seja o mais correto, uma 

alternativa seria acrescentar uma 

cláusula que revisite esse tema no 

futuro, quando e se esse mercado de 

“potência” estiver funcionando. A 

alternativa é rejeitada pelo governo e 

fontes acrescentam que fazer isso 

também implicaria revistar o preço da 

energia, uma vez que a questão da 

“potência” já está incorporada nas 

contas do preço médio. 

 

Pessoas envolvidas na discussão seguem 

acreditando que a privatização vai andar 

no TCU porque a maioria dos ministros 

tem dado indicações favoráveis. Há uma 

articulação e pressão para que Vital do 

Rego dê prosseguimento ao projeto, que 

politicamente já foi amplamente 

discutido no Congresso, onde foi 

aprovado. É preciso deixar claro que o 

governo pode seguir com a privatização 

mesmo se o TCU demorar a se 

posicionar, a questão porém é dar mais 

segurança jurídica ao processo. 

 

FABIO GRANER – Analista de 

economia do Jota em Brasília. Foi 

repórter e colunista de economia no 

Valor Econômico e também atuou no 

Estadão, DCI e Gazeta Mercantil, com 

mais de 20 anos de experíência, 

incluindo setor público. E-

mail: fabio.graner@jota.info 
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Casos tributários pautados no 
STF podem custar R$ 8,4 
bilhões à União em 2022 
 
Levantamento do JOTA aponta que 
impacto pode chegar a R$ 
46,6 bilhões em cinco anos 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
04/02/2022 07:00Atualizado em 
04/02/2022 às 10:20 
 
comentários 

Sede do Supremo Tribunal Federal 

(STF) - Foto: Nelson Jr./SCO/STF 

 

A pauta tributária do Supremo Tribunal 

Federal (STF) pode causar um rombo 

bilionário nos cofres da União neste e 

nos próximos anos. Levantamento 

do JOTA mostra que, entre 

os casos pautados no plenário por 

videoconferência e no plenário 

virtual da Corte no primeiro 

semestre, cinco podem representar uma 

perda de arrecadação para 

a União de R$ 8,4 bilhões em 2022 e 

de R$ 46,6 bilhões em cinco anos. 

 

Os processos discutem desde 

contribuições devidas por 

agroindústrias e produtores rurais 

pessoa física, passando pela multa 

isolada de 50% em caso de compensação 

não homologada, até a incidência da 

Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico 

(Cide) sobre remessas ao exterior. 

 

Uma análise do JOTA mostra ainda 

que, se todos 

os casos tributários no STF listados no a

nexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2022 forem de 

fato julgados, a perda de arrecadação 

pode chegar a R$ 56,3 bilhões em um 

ano e R$ 806,6 bilhões em cinco anos. 

 

Economistas afirmam que, caso 

a União seja derrotada nesses processos, 

o resultado será um déficit ainda 

maior no resultado primário do governo 

central, com impacto na ponta sobre a 

inflação, a atividade econômica, o 

emprego e a renda dos brasileiros. 

 

Entre os casos tributários pautados para 

o primeiro semestre no plenário do STF, 

o de maior risco fiscal é o que discute a 

contribuição previdenciária devida pelas 

agroindústrias. Trata-se do RE 611601, 

Tema 281 da repercussão geral, pautado 

para a sessão de 5 de maio. A União pode 

perder R$ 2,7 bilhões em arrecadação 

em 2022 e R$ 13,8 bilhões em cinco 

anos caso seja derrotada nesse recurso. 

 

Os tributaristas Marcelo dos Santos 

Scalambrini e Jimir Doniak Junior, da 

Advocacia Lunardelli, explicam que o 

que está em jogo é saber se é 

constitucional recolher a contribuição 

previdenciária sobre a receita bruta 

proveniente da produção das 

agroindústrias, em vez de calcular essa 

tributação sobre a folha de salários 

dessas empresas. 

 

A tributação sobre a receita bruta foi 

definida pelo artigo 22A da Lei 8.212/91, 

incluído pela Lei 10.256/01. O problema 

é que a Constituição só passou a prever a 

possibilidade de substituir a 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
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contribuição sobre a folha por 

outra, no caso sobre a receita, a partir da 

Emenda Constitucional 42/03, ou seja, 

dois anos depois da lei ordinária que 

alterou essa regra. 

 

“O que vai se debater é se é 

constitucional essa mudança ter 

ocorrido em 2001, antes da emenda 

constitucional. Em tese, uma emenda 

não torna constitucional uma lei 

anterior a ela. Seria necessária uma nova 

lei após essa emenda”, afirma Doniak 

Junior. 

 

O segundo recurso com maior 

estimativa de impacto na arrecadação é 

o RE 816830, com repercussão geral 

reconhecida no Tema 801, também 

pautado para 5 de maio. O STF analisará 

a constitucionalidade da cobrança de 

0,2% sobre a receita bruta, também em 

substituição à tributação sobre a folha 

de salários, do produtor rural pessoa 

física a título de contribuição ao Serviço 

Nacional de Aprendizagem (Senar) 

rural. Neste caso, a estimativa é de 

impacto de R$ 0,9 bilhão em um ano 

e R$ 4,7 bilhões em cinco anos sobre a 

arrecadação. 

 

Marcelo Scalambrini afirma que o Senar 

foi criado em decorrência de uma 

imposição constitucional, constante do 

artigo 62 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Segundo esse dispositivo, o Senar 

deveria ser criado nos moldes do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai) e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Comércio (Senac), 

ambos com tributação sobre a folha, e 

não sobre a receita bruta. 

 

“A discussão é a mesma: o deslocamento 

da tributação sobre a folha para a receita 

bruta. Aqui está em jogo também o 

princípio da isonomia tributária, uma 

vez que a regra para o Senai e o Senac é 

diferente”, diz Scalambrini. 

 

Cide-remessas 
 
O julgamento sobre a 

constitucionalidade da incidência da 

Cide sobre remessas ao exterior, 

por sua vez, pode representar um 

impacto de R$ 3,8 bilhões aos cofres 

públicos em 2022 e de R$ 

17,9 bilhões em cinco anos. Pautada 

para 18 de maio, a discussão é objeto 

do RE 928943 (Tema 914) e é uma das 

discussões mais aguardadas pelos 

contribuintes este ano. 

 

A tributarista Maira Cristina Santos 

Madeira, do escritório Abe Giovanini 

Advogados, afirma que a Cide-remessas 

foi instituída pela Lei 10.168/00, 

posteriormente alterada pela Lei 

10.332/01, para incidir apenas sobre 

remessas ao exterior destinadas ao 

pagamento de contratos 

relacionados à transferência de 

tecnologia, com o objetivo de estimular a 

inovação e 

desenvolvimento no mercado nacional. 

Com o tempo, no entanto, a 

contribuição passou a incidir sobre 

quase todos os pagamentos enviados ao 

exterior. 

 

“A Cide-remessas só poderia incidir 

sobre operações que representem 

transferência de tecnologia, mas ela 

ganhou uma amplitude que a torna 

inconstitucional”, diz Maira. 

 

IR sobre pensão alimentícia 
 
No plenário virtual, na pauta da semana 

de 4 a 11 de fevereiro, os ministros vão 

retomar o julgamento da ADI 5422. A 

ação discute a constitucionalidade da 

incidência de Imposto de Renda sobre 

valores recebidos a título de pensão 

alimentícia. O julgamento, iniciado 

https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=29480e8bbc&e=1fa6cb79e5
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em março de 2021, está suspenso 

desde 1º de outubro por um pedido 

de vista do ministro Alexandre de 

Moraes. 

 

Até agora, o placar está a dois a zero para 

dar provimento à ação do Instituto 

Brasileiro de Direito de Família 

(Ibdfam) e, com isso, declarar a 

inconstitucionalidade da incidência do 

IR sobre pensão alimentícia. Caso seja 

derrotada nesse processo, 

a União estima perda de arrecadação 

de R$ 1,05 bilhão em um ano e R$ 

6,5 bilhões em cinco anos. 

 

Multa isolada 
 
O quinto caso pautado no STF com 

projeção de perda para a União discute a 

constitucionalidade da aplicação da 

multa isolada de 50% sobre o valor de 

crédito tributário objeto de 

compensação não homologada pela 

Receita Federal. O risco é de impacto 

de R$ 3,7 bilhões em cinco anos. 

 

Pelas regras atuais, se o fisco negar o 

pedido de compensação tributária – isto 

é, de utilização de um crédito 

junto à fazenda pública para a quitação 

de um débito – por entender que o 

contribuinte não tem direito a esse 

crédito, a Receita aplica multa de 50% 

sobre o valor do débito declarado e não 

compensado. Além dessa multa, incide 

uma outra, de mora, de 20%, sobre os 

mesmos valores. 

 

“Os contribuintes alegam em sua defesa 

que a multa isolada é inconstitucional 

por eles já terem sido penalizados com a 

multa de mora. A multa isolada somente 

deveria ser aplicada quando houvesse a 

utilização de fraude nessa operação.”, 

afirma Rejiane Prado, advogada 

especialista em direito tributário e 

empresarial do escritório Barbosa Prado 

Advogados. 

 

O tema será apreciado em julgamento 

conjunto do RE 796939 (Tema 736) e 

da ADI 4905, pautados para 1º de 

junho. 

 

Impacto em cinco anos 
 
Cruzamento de dados realizado 

pelo JOTA mostra ainda que 

a União pode perder em arrecadação 

até R$ 56,3 bilhões em um ano e R$ 

806,6 bilhões em cinco anos caso todos 

os casos tributários no STF listados no a

nexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2022 sejam de 

fato pautados. 

 

O recurso com maior risco de 

repercussão financeira é o que discute o 

conceito de insumo para fins de 

creditamento de PIS e Cofins. Trata-se 

do RE 841979, com projeção de 

impacto de R$ 472,7 bilhões sobre os 

cofres da União em cinco anos (veja 

tabela com todos os casos abaixo). 

 

Caos tributário afeta inflação 
 
Especialista em contas públicas e 

economista-chefe da RPS Capital, 

Gabriel Leal de Barros afirma que, 

embora os valores dos 

cinco casos já pautados – R$ 8,4 bilhõe

s em um ano e R$ 46,6 bilhões em cinco 

anos – possam não parecer tão 

elevados à primeira vista, eles se tornam 

relevantes quando somados a uma série 

de outras medidas já anunciadas e de 

riscos fiscais para a União. 

 

Entre esses riscos estão a prorrogação 

da desoneração da folha de 

pagamento de 17 setores, já 

sancionada pelo presidente Jair 

Bolsonaro, e a criação de um fundo para 

compensar grandes variações nos preços 

dos combustíveis. Este último está em 

discussão no Congresso Nacional. 
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Hoje, a meta do governo central já é de 

um déficit primário de R$ 

170,5 bilhões no fechamento de 2022. O 

resultado primário reflete a diferença 

entre receitas e despesas do governo, já 

descontados os valores para pagamento 

de juros da dívida pública. Assim, se há 

déficit, isso significa que o 

endividamento do país cresce, uma vez 

que sequer os juros foram pagos 

completamente. O Tesouro projeta que a 

dívida bruta chegue a 80,1% do PIB em 

2022. 

 

De acordo com Barros, uma perda de 

arrecadação da ordem 

de R$ 8,4 bilhões em função de 

processos judiciais pode representar um 

aprofundamento no déficit primário 

praticamente desse mesmo valor, uma 

vez que esse risco não está 

incluído no cálculo da meta de resultado 

primário. 

 

“A piora das contas públicas, com o 

aumento da dívida, é um gatilho que 

aumenta a percepção de risco sobre o 

país. Isso afeta o câmbio, a inflação, o 

poder de compra das famílias, a 

atividade econômica, o emprego e a 

renda dos brasileiros”, afirma Barros. 

 

O economista do Itaú Pedro Schneider, 

especializado em política fiscal, diz que 

os riscos projetados se somam a perdas 

de arrecadação que se acumularam ao 

longo dos anos, como a decorrente da 

decisão que excluiu o ICMS da base de 

cálculo do PIS e da Cofins. 

 

“O sistema tributário brasileiro é tão 

complexo que gera uma série de 

esqueletos, com inúmeros processos na 

Justiça e um estoque de contencioso 

tributário que tira a produtividade da 

economia. A saída é ter uma regra clara 

que sinalize se o governo vai cortar gasto 

ou aumentar imposto”, afirma 

Schneider. 

 

Para a tributarista Ana Carolina 

Monguilod, sócia do i2a Advogados, o 

caos tributário brasileiro é um jogo de 

“perde-perde” para todas as partes: 

contribuinte, fisco e poder público. Da 

mesma forma que os contribuintes 

precisam ter segurança jurídica para se 

planejar, diz, o estado também precisa 

de previsões realistas de receita e 

despesa para se organizar. 

 

“O caos tributário e a insegurança 

jurídica também surpreendem o poder 

público, que tem perdas inesperadas. E 

não tem segredo: isso acaba voltando 

para o contribuinte. O fisco tem ficado 

cada vez mais agressivo e realizado 

novas tentativas de tributar e 

arrecadar”, afirma Ana, que é diretora 

ABDF (braço da 

International Fiscal Association no Bras

il). 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-entenda-os-aspectos-fundamentais-13052021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pis-cofins-13052021
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Riscos fiscais da pauta tributária no STF 

em 2022 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 

https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/tributario/casos-tributarios-

stf-2022-84-bilhoes-uniao-04022022  

 

 

Retorne ao índice 
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Brasil 

Erro de cálculo ameaça venda 
da Eletrobras 
 
Gabinete de ministro do TCU 
identificou subavaliação expressiva na 
outorga, definida em R$ 23 bi 
 
Por Murillo Camarotto e Rafael 
Bitencourt — De Brasília 
03/02/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 
Um erro metodológico identificado nos 

estudos técnicos referentes à 

privatização da Eletrobras revelou uma 

subavaliação “gigantesca” no valor da 

outorga que deverá ser paga ao governo 

pelos novos donos da empresa. O 

montante exato da diferença só vai ser 

conhecido quando o ministro Vital do 

Rêgo devolver o processo ao plenário do 

Tribunal de Contas da União (TCU), o 

que deve acontecer entre o fim de 

fevereiro e o começo de março. 

 

Vital pediu vista do caso na última 

sessão do ano passado, quando o relator, 

ministro Aroldo Cedraz, apresentou seu 

voto com uma série de ressalvas, entre as 

quais o próprio valor da outorga, 

definido em R$ 23,2 bilhões. 

 

Segundo o Valor apurou, o gabinete de 

Vital identificou uma falha metodológica 

relacionada à potência das usinas 

hidrelétricas da Eletrobras, o que 

revelou uma subavaliação “expressiva” 

no valor final da outorga. 

 

O que é apontado como erro, assim 

corrigido, elevaria em dezenas de 

bilhões de reais o montante a ser pago 

pelos novos controladores. O governo 

pretendia realizar neste ano a 

capitalização da estatal, mas o 

calendário eleitoral e os entraves no TCU 

colocam a programação em sério risco. 

 

Analistas acreditam que, a depender do 

novo valor, a privatização poderia até ser 

inviabilizada, devido a incertezas sobre a 

recuperação do investimento. Algumas 

análises técnicas, eles lembram, já 

haviam apontado que o valor da outorga 

poderia ser pelo menos 30% maior. 

 

A notícia foi recebida com irritação no 

Ministério da Economia, que 

oficialmente está em período de silêncio 

para tratar de Eletrobras. 

 

Autoridades envolvidas com a 

privatização apontaram uma ação 

política para tumultuar a venda da 

estatal. A avaliação é de que não há 

possibilidade de um integrante do TCU 

se arvorar em precificar os ativos. 

 

“Se quer fazer isso, se candidate e vença 

a eleição”, afirmou uma autoridade. 

“Esse processo é técnico e já foi superado 

na esfera política, quando aprovado pelo 

Congresso”, completou a fonte, que diz 

ainda confiar no avanço da privatização 

neste ano. 

 

Anunciada no governo do ex-presidente 

Michel Temer, a privatização da 

Eletrobras está em tramitação no TCU 

desde 2018. 

 

Na última sessão de 2021, o decano no 

tribunal, ministro Walton Alencar, 

demonstrou desconforto com o pedido 

de vista e disse que o TCU estaria 

transmitindo ao mercado e à sociedade 

“a impressão de que a Eletrobras não 

será privatizada”. 

 

“Dependendo do tamanho da lupa com 

que se examina as questões tratadas no 

tribunal, sempre problemas podem 
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surgir e crescer”, reclamou Alencar. “O 

mercado é quem vai definir [o valor final 

da empresa]”, afirmou. 

 

Ele foi rebatido por Vital, que esclareceu 

que não estava tratando da modelagem 

da desestatização, mas apenas do valor 

da outorga que, lembrou, vai interferir 

no preço da conta de luz. 

 

“O valor da outorga vai ser cobrado a 

mim e ao mais pobre dos brasileiros, 

pois tem impacto diretamente sobre a 

questão tarifária", argumentou o 

ministro. 

 

Antes mesmo dessa discussão, o relator 

já havia manifestado aos seus pares 

preocupação com alguns valores 

trazidos na proposta que veio do 

governo. 

 

Cedraz viu, por exemplo, indícios de 

inconstitucionalidade no desconto de 

R$ 6,5 bilhões concedido aos futuros 

donos da Eletrobras, que assumiriam o 

compromisso de arcar com as despesas 

referentes a programas de revitalização 

de bacias hidrográficas e ao 

desenvolvimento de projetos na 

Amazônia Legal. 

 

Esses desembolsos seriam feitos ao 

longo de uma década, com parcelas 

anuais de R$ 350 milhões para os rios 

São Francisco e Parnaíba e R$ 295 

milhões para os rios Madeira e 

Tocantins, além de R$ 230 milhões para 

as bacias da usina de Furnas. Outros R$ 

510 milhões seriam ofertados em 

eletricidade para o Programa de 

Integração do São Francisco. 

 

“Na prática, pelo modelo proposto, o 

governo desistiria de receber esses 

valores [sob a forma de bônus de 

outorga] e, em contrapartida, a nova 

Eletrobras assumiria o compromisso de 

arcar com as despesas”, disse o relator. 

 

Segundo especialistas ouvidos 

pelo Valor, como o modelo de 

desestatização prevê que os 

empreendimentos deixarão de ter uma 

receita reduzida ao passar a vender a 

energia no chamado mercado livre, um 

ponto a ser observado na discussão é a 

dificuldade de se fazer uma projeção 

para os 30 anos de preço da energia dos 

novos contratos. 

 

“O Brasil é o país que tem maior variação 

entre preço baixo e preço alto. No Nord 

Pool, mercado entre Suécia, Dinamarca, 

Finlândia e Noruega, a maior variação 

desde 1990, é por volta de 500%, cerca 

de cinco vezes. Aqui, no Brasil, já subiu 

em 7.000%", disse o diretor do Instituto 

de Desenvolvimento Estratégico do 

Setor Elétrico (Ilumina), Roberto 

D’Araújo. 

 

“Se pegar as dez maiores empresas de 

energia elétrica do mundo, a décima 

colocada é a inglesa National Grid, que 

não tem usina, só linha de transmissão, 

que vale mais de US$ 40 bilhões. A rigor, 

é difícil fazer essa conta que coloca a 

Eletrobras a um valor muito menor do 

que as empresas semelhantes a ela”, 

afirmou D’Araújo. 

 

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

2022/02/03/erro-de-calculo-ameaca-

venda-da-eletrobras.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Copom eleva juros para 
10,75% e sinaliza redução do 
ritmo de alta 
 
Mas Copom reforçou que a taxa deve 
avançar ‘significativamente em 
território contracionista’ 
 
Por Larissa Garcia e Alex Ribeiro — De 
Brasília e São Paulo 
03/02/2022 05h01  Atualizado há 5 
minutos 

 

 
Ao levar a taxa básica de juros de volta 

aos dois dígitos ontem, para 10,75% ao 

ano, com alta de 1,5 ponto percentual, o 

Comitê de Política Monetária (Copom) 

sinalizou que daqui em diante vai 

reduzir o ritmo de aperto monetário. 

Ainda assim, o colegiado reforçou que a 

Selic deve avançar “significativamente 

em território contracionista”. 

 

“Essa sinalização [de redução do ritmo] 

reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos 

efeitos cumulativos se manifestarão ao 

longo do horizonte relevante”, justificou 

o comitê no comunicado da decisão. Na 

prática, isso significa que a Selic 

aumentou bastante desde o ano passado 

e que ainda vai levar algum tempo para 

que seus efeitos se transmitam pela 

economia e baixem a inflação. 

 

O Banco Central (BC) destacou que a 

elevação é compatível com a 

convergência da inflação para as metas 

ao longo do horizonte relevante da 

política monetária, que agora inclui 

2022 e, em grau maior, 2023. A próxima 

reunião, em março, é a última em que o 

BC considera a meta deste ano para as 

decisões sobre os juros. 

 

A Selic não ficava em dois dígitos desde 

julho de 2017, quando passou de 9,25% 

para 10,25% ao ano. Embora tenha 

indicado desaceleração no ritmo de alta 

de juros, o comitê ressaltou a 

necessidade de aperto diante do 

aumento de suas projeções para a 

inflação e do risco de desancoragem das 

expectativas para prazos mais longos. 

Além disso, enfatizou que “irá 

perseverar em sua estratégia até que se 

consolide não apenas o processo de 

desinflação como também a ancoragem 

das expectativas em torno de suas 

metas”. 

 

“O comitê entende que essa decisão 

reflete [as projeções de inflação no] seu 

cenário de referência e um balanço de 

riscos [para a inflação] de variância 

maior do que a usual para a inflação 

prospectiva”, ressaltou. 

 

O BC elevou sua projeção de inflação no 

cenário de referência para 5,4%, e 

manteve em 3,2% para 2023 no cenário 

de referência, que considera a taxa de 

câmbio de R$ 5,45 e juros da pesquisa 

Focus, que sobem para 12% no primeiro 

semestre de 2022, terminam o ano em 

11,75%, e caem para 8% ao ano em 2023. 

 

Na simulação do BC, o índice de preços 

esperado para 2022 já está acima do teto 

da meta de 3,5% com tolerância de 1,5 

ponto para cima e para baixo. Em 

dezembro, a autoridade monetária 

esperava 4,7% para 2022. 
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O BC acha que as chances de o índice de 

preços superar o projetado são maiores 

do que de ficar abaixo, já que voltou dar 

preponderância ao risco fiscal. 

“Incerteza em relação ao arcabouço 

fiscal segue mantendo elevado o risco de 

desancoragem das expectativas de 

inflação e, portanto, a assimetria altista 

no balanço de riscos.” 

 

Esta foi a oitava elevação consecutiva da 

taxa básica. O ciclo de alta começou em 

março do ano passado, saindo de 2% ao 

ano, menor patamar da história, para 

2,75%. Diante do avanço persistente de 

preços, o BC precisou se justificar em 

carta aberta por ter descumprido a meta 

de inflação em 2021, que acumulou alta 

de 10,06%. Caso a projeção para 2022 se 

confirme, o Copom irá descumprir o 

objetivo por dois anos seguidos. 

 

O comunicado frisou que a inflação ao 

consumidor seguiu surpreendendo 

negativamente. “Essa surpresa ocorreu 

tanto nos componentes mais voláteis 

como principalmente nos itens 

associados à inflação subjacente. As 

diversas medidas de inflação subjacente 

apresentam-se acima do intervalo 

compatível com o cumprimento da meta 

para a inflação”, disse o comunicado. 

 

Em relação à atividade econômica 

brasileira, o BC afirmou que os 

indicadores relativos ao quarto 

trimestre tiveram evolução ligeiramente 

melhor que a esperada, em particular os 

relativos ao mercado de trabalho. 

 

Segundo o comunicado, no cenário 

externo o ambiente segue menos 

favorável. “A maior persistência 

inflacionária aumenta o risco de um 

aperto monetário mais célere nos EUA, 

tornando as condições financeiras mais 

desafiadoras para economias 

emergentes. Além disso, a nova onda da 

covid-19 adiciona incerteza quanto ao 

ritmo da atividade, ao mesmo tempo que 

pode postergar a normalização das 

cadeias globais de produção”, destacou o 

Copom. 

 

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

ia/2022/02/03/copom-eleva-juros-

para-1075percent-e-sinaliza-reducao-

do-ritmo-de-alta.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

BNDES aprova crédito de R$ 
655 milhões para construção 
de sete usinas eólicas na 
Bahia 
 
Os empreendimentos são tocados por 
sete sociedades de propósitos 
específicos controladas pela Essentia 
Energia, plataforma de energia 
renovável do fundo de infraestrutura 
gerido pelo Pátria 
 
Por Alessandra Saraiva, Valor — Rio 
02/02/2022 15h36  Atualizado há 17 
horas 

 
O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) informou, em 

comunicado, aprovação de crédito de R$ 

655 milhões que serão usados para 

construção de sete usinas eólicas no 

interior da Bahia. Os empreendimentos 

são tocados por sete sociedades de 

propósitos específicos (SPEs) 

controladas pela Essentia Energia, 

plataforma de energia renovável do 

fundo de infraestrutura gerido 

pelo Pátria Investimentos. O crédito 

será concedido no âmbito do 

programa BNDES Finem, linha de 

financiamentos acima de R$ 40 milhões 

voltados a projetos de investimento em 

geral. 

 

O BNDES detalhou que as usinas fazem 

parte do Complexo Eólico Ventos de São 

Vítor, nos municípios do semiárido 

baiano de Xique-Xique, Gentio do Ouro 

e Itaguaçu da Bahia. As SPEs vão 

implementar e operar sete usinas eólicas 

denominadas Ventos de São Vitor 1, 3, 7, 

11, 12, 13 e 14, das 14 que compõem o 

Complexo Eólico Ventos de São Vitor, a 

cerca de 550 km de Salvador. Elas terão 

capacidade instalada de 235 megawatts 

ante 465 megawatts do complexo como 

um todo, segundo informações apuradas 

pelo banco. 

 

A expectativa, de acordo com BNDES, é 

que as usinas do complexo entrem em 

operação comercial plena até o final de 

2022 

 

De acordo com números citados pela 

instituição de fomento, o complexo 

eólico, quando concluído, vai gerar 

energia suficiente para o abastecimento 

de mais de 1 milhão de casas. Outro 

aspecto relevante, no entendimento do 

BNDES, é a geração de 1.200 empregos 

diretos durante a implementação destas 

usinas, melhorando as condições de vida 

na região, segundo o banco. 

 

A maior parte do financiamento se 

destina à compra de 38 aerogeradores 

nacionais. Assim, no entendimento do 

banco, a instituição estimula o 

desenvolvimento da cadeia de 

fornecedores de aerogeradores no 

Brasil. As demais despesas do projeto 

envolvem principalmente obras civis. 

 

Em comunicado sobre o financiamento, 

o BNDES lembra que, no Brasil, já foram 

implantados mais de 600 parques 

eólicos, totalizando 15,4 GW em 

capacidade instalada. Desde abril de 

2020, o banco informou já ter 

financiado cerca de R$ 3 bilhões em 

projetos para construção de parques 

eólicos no Nordeste. 
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As usinas eólicas terão capacidade 

instalada de 235 megawatts ante 465 

megawatts do complexo como um todo 

— Foto: Carla Gottgens/Bloomberg 

  

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

cia/2022/02/02/bndes-aprova-credito-

de-r-655-milhoes-para-construcao-de-

sete-usinas-eolicas-na-bahia.ghtml  
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Empresas 

Inflação dos cliques? Entenda 
como ela está afetando o 
gasto das empresas 
 
Preço do anúncio digital chegou a subir 
80% em dezembro no mercado 
brasileiro 
 
Por Adriana Mattos e Daniela Braun — 
De São Paulo 
03/02/2022 05h01  Atualizado há 21 
minutos 

 
Há uma escalada da inflação dos cliques 

nas buscas de palavras-chave na internet 

no país. Esse avanço eleva os gastos das 

empresas em publicidade digital e 

ganhou força especialmente após 2021. 

Isso tem chamado a atenção de 

varejistas, indústrias e empresas de 

serviços por afetar diferentes marcas e 

produtos de palavras pesquisadas. 

 

Em um mercado maduro como os 

Estados Unidos, o custo por clique no 

Google subia 18%, em média, no quarto 

trimestre, em relação a igual período de 

2020. No Brasil, esse aumento chegou a 

80% em dezembro, batendo em 100% na 

“Black Friday” e no Natal. 

 

Companhias dizem que essa pressão nos 

gastos vem do forte aumento da busca 

por espaço para ações publicitárias na 

internet, após o on-line atingir cerca de 

12% das vendas do varejo brasileiro. O 

espaço publicitário “premium”, em 

redes sociais e em plataformas de busca, 

ficou menor. Em buscadores como 

Google e Yahoo, por exemplo, a área 

nobre é a primeira ou a segunda página 

da pesquisa feita pelo internauta. 

 

O maior volume de recursos de fundos 

de investimento em plataformas de 

comércio e o avanço dos “marketplaces” 

(shopping centers virtuais) asiáticos 

pesam nessa conta. A demanda por 

anúncios publicitários eleva os valores 

gastos em sites de busca, que vendem 

espaço em sistema de leilão, onde quem 

dá o maior preço por uma palavra-chave 

aparece primeiro na pesquisa do 

consumidor. 

 

A Raia Drogasil é uma das empresas que 

sentem a inflação digital. “Do quanto eu 

pagava em uma palavra e o quanto eu 

pago hoje, o preço subiu 30% na 

pandemia”, diz Vitor Bertoncini, diretor 

de marketing da rede de farmácias. “No 

leilão de palavras, quanto mais gente 

anuncia, mais vai ficando caro”, diz. “É 

diferente de uma lógica de ganho de 

escala das mídias tradicionais, onde 

quanto mais você investe mais tem 

descontos”. 

 

 
Tripoli, da Zmes: a inflação digital 

muitas vezes inviabiliza a aquisição de 

clientes — Foto: Leandro Dias 

 

“Empresas de comércio eletrônico e 

varejo de moda chinesas têm investido 

fortemente na região. Como são leilões, 

o custo é variável, mas tem subido”, diz 

Flavio Levi, diretor da Winclap na 
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América Latina. Shopee, Aliexpress e 

Shein são algumas das maiores nesse 

segmento de moda. Além disso, a 

entrada de capital estrangeiro em 

plataformas on-line, como a Olist, e as 

ofertas de ações que fortaleceram o caixa 

de grupos, como o Mercado Livre, 

acabam mexendo com o mercado. 

 

Consultorias dizem que, ao longo de 

2021, houve aumento, no mercado 

global, no custo por clique num ritmo 

superior à expansão no número de 

“clicadas” nos anúncios. 

 

O custo por clique é definido em leilões 

de palavras-chaves nos buscadores e é 

computado quando o consumidor clica 

no endereço apresentado. Aparecer com 

destaque depende de um cruzamento de 

dados como preço máximo oferecido e a 

qualidade dos anúncios. Não há tabela 

de preços padrão. 

 

Segundo relatório da agência e 

consultoria americana Tinuiti, enquanto 

o custo por clique pago pelas marcas 

subiu 18% no Google nos EUA, de 

outubro a dezembro de 2021 frente a 

mesmo período de 2020, o número de 

cliques cresceu 11%, levando a uma alta 

total de desembolsos de 30%. Isso vem 

afetando mercados maduros e 

emergentes. “É um resultado 

impressionante em comparação com as 

fortes bases do ano anterior. Antes da 

pandemia, o crescimento não 

ultrapassava 30% desde 2011”, escreveu 

a equipe. 

 
No Brasil, a velocidade é maior, mas 

trata-se de um mercado menos maduro. 

“Em dezembro, esse valor no Google 

estava cerca de 80% superior ao que 

víamos em janeiro, e chegando a 100% 

de aumento sobre o começo do ano se 

considerarmos datas fortes para o 

consumo, como Black Friday e o pré-

Natal”, diz Aluysio Ferreira, gerente da 

LojaIntegrada, plataforma de serviços 

digitais. Procurado, o Google não 

comentou. 

 

Dados da empresa de pesquisas 

eMarketer mostram que essa pressão é 

maior no varejo mais fragmentado, de 

produtos para casa e moda. No terceiro 

trimestre de 2021, o custo por clique nos 

EUA subiu 41% no setor de beleza versus 

2020, e no comércio de casa, jardim e 

animais de estimação, as altas foram de 

33% e 27%, respectivamente. Em moda, 

o avanço foi de 24% e em eletrônicos, de 

21%. 

 

Em 2021, esse gasto por clique foi de 

US$ 0,67, em média, no Google nos 

EUA, alta de 37% sobre 2020, segundo a 

AdStage. “Nesse cenário, temos 

orientado clientes a focar mais na 

retenção dos consumidores que 

formaram uma base interessante de 

compradores, e abandonar esse 

comportamento de ‘balde furado’. 

Porque você pode estar trazendo volume 

de pessoas, mas não necessariamente 

uma compra boa”, diz Ferreira. 
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“Nossa orientação a clientes nesse 

cenário é buscar formas de ações de 

mídia direta, como o e-mail marketing, 

que ganhou uma nova vida desde que 

esses preços dispararam. Claro que 

Google e Face são muito estratégicos, 

mas achamos que o mercado deve reagir 

a esse aumento, buscando opções, e os 

preços podem cair um pouco em 2022”, 

afirma ele. 

 

Segundo a especialista em marketing 

Laura Reyes, em artigo publicado pela 

agência americana Pyxl, nos primeiros 

meses de pandemia, em 2020, os 

varejistas conseguiram trazer novos 

compradores que precisavam do on-line. 

Era um ambiente menos competitivo. 

Mas o jogo mudou. “As tendências de 

custo mudaram bastante no último ano 

e meio [..] provavelmente porque as 

lojas físicas foram reabertas”, o que 

voltou a elevar o ambiente de 

competição e os gastos. 

 

Marcelo Tripoli, fundador da agência de 

marketing digital Zmes, diz que “a 

transformação digital, especialmente na 

pandemia, gerou um aumento de 

demanda pela publicidade on-line, 

pressionando e, muitas vezes, 

inviabilizando o custo de aquisição de 

clientes (CAC)”. Segundo ele, “as 

empresas estão buscando consultorias 

para ajudar nisso, principalmente para 

equilibrar as vendas por mídia versus 

canais diretos como o WhatsApp”. 

 

Para mitigar a inflação da publicidade 

digital, a Raia Drogasil intensificou o 

contato direto com o consumidor em 

redes sociais e pelo próprio aplicativo. 

“O gestor pode encarar essa bronca e 

perder rentabilidade ou conversar 

diretamente com o consumidor”, diz 

Bertoncini. Outra estratégia é monitorar 

as plataformas on-line, de hora em hora, 

buscando formatos de mídia com 

melhores preços. 

 

A diversificação ajudou a rede de 

farmácias a reduzir o impacto do 

aumento nos preços por palavras, 

mantendo a verba de publicidade digital 

em plataformas como o Google. “Ainda 

assim é muito bom e rentável investir no 

Google”, diz o diretor da rede de 

farmácias. “É uma plataforma essencial 

para a estratégia de qualquer empresa 

que jogue no e-commerce”. 

 

Outro indicador que sobe é o custo por 

instalação (CPI) de aplicativos de 

comércio eletrônico. A empresa paga o 

CPI a cada download do seu “app”, ou 

seja, é o valor desembolsado para trazer 

novos usuários. No Brasil, CPI foi de 

US$ 2,39, em média, no primeiro 

trimestre de 2021, salto de 88% sobre 

2020, segundo a AppsFlyer. 

 

“Os aplicativos desses setores tiveram 

um aumento de demanda muito grande 

durante a pandemia, o que eleva 

também a oferta e o custo de instalação”, 

diz Marlon Luft, diretor de marketing da 

AppsFlyer na América Latina. 

 

O diretor da AppsFlyer entende que o 

custo de campanhas on-line deve 

continuar subindo, acompanhando o 

avanço da audiência nestas plataformas. 

“O CPI no Brasil ainda é bem inferior ao 

de outros países como os EUA, onde 

chega a ser nove vezes maior”. 

 

Já sobre os custos por clique, há 

projeções de um crescimento menos 

acelerado nos preços. “Ainda tem gente 

com muito caixa, mas já vemos 

empresas repensando estratégias e 

investimento, desistindo de certas 

compras em leilões. São ajustes naturais 

de oferta e demanda”, diz Ferreira. 
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Para especialistas, em ambientes com 

competição mais acirrada por espaço, as 

empresas são menos tolerantes a 

eventuais estratégias mais agressivas de 

rivais. Isso explicaria, dizem eles, o fato 

de o Magazine Luiza e a Via terem 

decidido se acionar, de forma mútua, na 

Justiça. Magazine acusa Via de haver 

comprado seu nome como palavra-

chave para que o nome Via apareça em 

primeiro lugar mesmo se o consumidor 

digitar Magazine. E a Via faz a mesma 

coisa em relação ao Magazine, conforme 

publicou o Valor na semana passada. 

 

Na visão de Tripoli, um caminho para 

resolver impasses, de forma estrutural, 

seria a criação de um mecanismo que 

vincule a propriedade intelectual das 

marcas com a possibilidade de compra 

de palavra-chave. 

 

“As empresas investem anos em suas 

marcas e acabam pagando mais caro por 

elas com a compra de palavras pelos 

concorrentes”, o executivo. “O sistema 

de leilão acaba elevando os preços das 

palavras-chave dos próprios 

anunciantes”. 

 

O Google possui um mecanismo que 

bloqueia automaticamente o uso de 

palavras-chave de marcas registradas 

dentro do conteúdo dos anúncios de 

concorrentes. Mas a compra isolada de 

uma palavra-chave de um concorrente é 

liberada. 

 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/02/03/inflacao-dos-cliques-
entenda-como-ela-esta-afetando-o-
gasto-das-empresas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ livra Itaú Unibanco de 
pagar IPTU de imóveis 
financiados 
 
1ª Turma afasta responsabilidade de 
credor fiduciário em caso de 
inadimplência 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
03/02/2022 05h03  Atualizado há 4 
horas 

 

 
Bruno Sigaud: Precedentes representam 

bom prognóstico de êxito para credores 

— Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

Decisões recentes do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) afastam a 

responsabilidade de bancos e 

incorporadoras pelo IPTU de imóveis 

financiados, por meio de alienação 

fiduciária, em caso de inadimplência. Na 

capital paulista, se o responsável pelo 

financiamento não paga o imposto, o 

débito vai direto para a dívida ativa em 

nome da instituição financeira ou 

empresa do ramo imobiliário. 

A prática de redirecionamento de 

cobrança de IPTU ganhou força com a 

crise gerada pela covid. Em 2021, a 

inadimplência do imposto na cidade de 

São Paulo foi de 13,44% (cerca de R$ 1,7 

bilhão). Em 2020, chegou a 15% (cerca 

de R$ 1,9 bilhão). Nos quatro anos 

anteriores, a média foi de 12%, segundo 

a assessoria de imprensa da Secretaria 

Municipal da Fazenda. Em geral, no 

país, o IPTU corresponde de 2% a 3% do 

valor do imóvel. 

 

O impacto dessas decisões para bancos e 

incorporadoras é gigantesco e 

milionário, segundo o advogado Bruno 

Sigaud, do Sigaud Advogados. Mas o 

problema se concentra em São Paulo. 

Em municípios como Belo Horizonte ou 

Florianópolis, há cobrança apenas 

quando o imóvel já está na propriedade 

do banco, embora ainda não houvesse a 

imissão na posse (os devedores ainda 

moram no imóvel). Nesse caso, segundo 

Sigaud, os Tribunais de Justiça de Minas 

Gerais (TJ-MG) e de Santa Catarina (TJ-

SC) têm decisões favoráveis aos 

contribuintes. 

 

As decisões do STJ marcam ainda uma 

reversão do entendimento do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Até 

então, duas das três Câmaras de Direito 

Público da Corte paulista aceitavam o 

redirecionamento das cobranças. Além 

disso, os tribunais superiores que 

poderiam definir o mérito sobre o tema 

- o Supremo Tribunal Federal e o 

próprio STJ - diziam que não eram 

competentes para julgar a questão. 

 

Na Justiça, a Prefeitura de São Paulo 

alega que os bancos e incorporadoras 

podem ser enquadrados como 

proprietários dos imóveis, mesmo nos 

casos em que não há retomada dos bens. 

Para eles, a responsabilidade está 

prevista no artigo 34 do Código 
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Tributário Nacional (CTN). O 

dispositivo estabelece que “contribuinte 

do imposto é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título”. 

 

A argumentação é contestada por 

bancos e incorporadoras. Eles defendem 

ter os imóveis apenas como garantia e 

posse indireta dos bens, o que não seria 

suficiente para caracterizá-los como 

contribuintes do IPTU. “O credor não 

detém os atributos mais típicos da 

propriedade, como direitos de usar, 

gozar e dispor do bem, nem tem 

interesse em se tornar efetivamente 

dono do imóvel”, diz Diogo Ferraz, do 

Freitas Leite Advogados. 

 

No STJ, os julgamentos foram 

proferidos pela 1ª Turma por 

unanimidade. Ainda não há um 

posicionamento da 2ª Turma. Ambos os 

casos julgados envolvem o banco Itaú e 

o município de São Paulo (Resp nº 

1886277 e Resp nº 1.796.224). O relator 

foi o ministro Gurgel de Faria. 

 

No voto, Faria declarou que, ainda que 

exista a consolidação da propriedade no 

nome do credor fiduciário, a Lei nº 

9.514, de 1997, determina não ser 

possível a manutenção dessa 

propriedade “mesmo nas hipóteses de 

inadimplemento do contrato pelo 

devedor fiduciante”. Ainda destacou que 

o credor fiduciário, “antes da 

consolidação da propriedade e da 

imissão na posse no imóvel objeto da 

alienação fiduciária, não pode ser 

considerado sujeito passivo do IPTU, 

uma vez que não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 34 do CTN”. 

 

Nesses termos, as decisões do STJ 

também são vistas por especialistas 

como importantes precedentes. Para 

Sigaud, com base nos recentes julgados, 

“todos os credores fiduciários poderão 

se defender em eventuais execuções 

fiscais sobre o assunto, com bom 

prognóstico de êxito”. 

 

O advogado Diogo Ferraz também 

aponta que as decisões do STJ são 

coerentes com a jurisprudência da 

Corte, que condiciona a legitimidade 

passiva para a cobrança do IPTU à 

necessidade de que a pessoa detenha os 

atributos mais típicos da propriedade: 

os direitos de usar, gozar e dispor do 

bem. “O credor fiduciário não preenche 

esses requisitos nem tem interesse em se 

tornar efetivamente dono do imóvel”. 

 

Ferraz destaca ainda que tais 

precedentes evitam que decisões 

divergentes de segunda instância se 

tornassem definitivas. Elas também 

indicam, segundo o advogado, que, 

agora, o STJ pode assumir o papel de dar 

uma solução uniforme a todos 

processos. 

 

O advogado Cristiano Luzes, sócio do 

Serur Advogados, também ressalta que a 

responsabilidade do credor fiduciário 

está condicionada à efetiva posse sobre o 

bem. “Não é raro o credor esperar anos 

até a posse, em virtude de resistência 

imposta pelo devedor, de modo que não 

é justo que assuma as obrigações 

tributárias do imóvel”, diz. 

 

O julgamento do tema no STJ, segundo 

Luzes, veio após definição, em abril de 

2021, pelo STF, de que se trata de 

matéria com natureza 

infraconstitucional (RE 1.320.059/SP - 

Tema 1139). O advogado lembra ainda 

que, em junho de 2021, o TJ-SP 

encaminhou ao STJ o REsp 1.949.182 

para afetação como recurso repetitivo. A 

relatora é a ministra Assusete 

Magalhães, da 2 ª Turma. 
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Apesar de ainda não existir decisão da 2ª 

Turma sobre o tema, o advogado afirma 

que já existem decisões monocráticas 

(apenas de um ministro), inclusive da 

ministra Assusete Magalhães, favoráveis 

aos contribuintes (Resp 1973383). 

 

Procurada pelo Valor, a assessoria de 

imprensa da Secretaria Municipal da 

Fazenda de São Paulo informou, por 

meio de nota, que mantém sua 

interpretação de que seria possível a 

atribuição de responsabilidade 

tributária subsidiária ao credor 

fiduciário, na hipótese de 

inadimplemento do IPTU pelo devedor 

fiduciante. 

 

Segundo a nota, “a instituição credora 

aufere benefícios econômicos da relação 

que resulta dessa posse indireta, na 

medida em que a alienação fiduciária é 

instrumento que encoraja o 

adimplemento do financiamento 

contratado”, diz. Deve, portanto, 

segundo a secretaria, “também por uma 

questão de capacidade contributiva e 

justiça fiscal, ser chamada a responder 

pelo IPTU devido, no caso de 

inadimplemento pelo devedor 

fiduciante”. 

 

A assessoria do banco Itaú Unibanco 

também informou, em nota, que 

considera correta a decisão do STJ, pois 

reflete a realidade das operações 

discutidas. “Na qualidade de credor 

fiduciário, o banco não é responsável 

pelo pagamento do IPTU incidente 

sobre os imóveis que financia”, diz. 

 

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

cia/2022/02/03/stj-livra-itau-

unibanco-de-pagar-iptu-de-imoveis-

financiados.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo prevê corte de 25% 
no IPI. Para pressionar 
estados, redução pode chegar 
a 50% 
 
Objetivo do percentual maior seria para 
evitar aumento do ICMS 
 
Manoel Ventura 
02/02/2022 - 15:23 / Atualizado em 
03/02/2022 - 08:32 
 

Indústria de plásticos em São Paulo. 

Corte no IPI deve atingir todos os setores 

Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O governo federal avalia 

um corte linear de 25% nas alíquotas do 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), que incide sobre 

a indústria nacional e cujos percentuais 

cobrados variam conforme o produto. 

 

Esse corte pode ser maior, podendo 

chegar a 50%, caso os estados aumentem 

o ICMS como resposta à perda de 

arrecadação, de acordo com integrantes 

do Executivo. 

 

Apenas o tributo sobre cigarro e bebidas 

não deve ser reduzido. A arrecadação do 

IPI é repartida com estados e 

municípios. Por isso, o corte de 25% 

geraria um impacto de R$ 10 bilhões 

para a União e de R$ 10 bilhões para 

governadores e prefeitos, segundo 

cálculos da equipe econômica. 

 

Baixar o IPI sobre todos os produtos é 

um desejo antigo do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, que agora 

volta à mesa num contexto de alta da 

arrecadação e de disputa com 

governadores sobre o ICMS e com 

relação aos reajustes salariais de 

servidores. 

 

Uma vantagem para o governo é que o 

IPI pode ter as alíquotas alteradas por 

decreto, sem necessidade de passar pelo 

Congresso Nacional. Os percentuais 

hoje variam de 0% a 30% dependendo 

do produto comercializado, podendo 

chegar a 300% no caso de cigarros que 

contenham tabaco. 

 

A redução dos impostos também é uma 

estratégia do governo para tentar conter 

a inflação, que se tornou uma das 

principais dores de cabeça do presidente 

Jair Bolsonaro em 2022, ano eleitoral. 

 

O Ministério da Economia calcula que a 

arrecadação subiu cerca de R$ 100 

bilhões de forma estrutural, ou seja, 

permanente, que não depende da 

inflação. Guedes avalia que parte dessa 

arrecadação pode ser transformada em 

redução de impostos e não em aumento 

de salários do funcionalismo. 

 

Mais de 20 estados já anunciaram 

reajustes aos servidores neste ano, 

depois de dois anos com salários 

congelados, uma contrapartida aos 

gastos decorrentes da pandemia de 

Covid-19. No governo federal, só há 

espaço reservado no Orçamento para 

aumentos a policiais federais. 

 

Para integrantes do Ministério da 

Economia, a redução do IPI se encaixa 

também nessa estratégia de mostrar que 
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é possível reduzir os impostos. Por isso, 

auxiliares de Guedes afirmam que, caso 

os governadores aumentem o ICMS 

como forma de compensar a queda de 

arrecadação com o IPI, o corte no 

imposto subirá para 50% (no lugar dos 

25% que já estão praticamente 

fechados). 

 

O governo fechou o ano de 2021 com um 

déficit equivalente a 0,4% do Produto 

Interno Bruto, mas Guedes não vê 

problemas em reduzir os impostos, 

mesmo que isso faça o rombo subir para 

0,6% do PIB. 

 

O Palácio do Planalto negocia com o 

Congresso uma proposta que permite 

redução dos impostos federais sobre o 

diesel e sobre o gás de cozinha sem 

necessidade de compensação. Em mais 

uma frente de disputa com os 

governadores, os estados também serão 

autorizados a reduzir o ICMS sobre o 

produto, numa estratégia de Bolsonaro 

para pressionar os estados. 

 

Inicialmente, essa proposta também 

previa redução do imposto sobre a 

gasolina e da energia elétrica, mas isso 

não deve mais ocorrer. 

 

O PIS/Cofins sobre o diesel custa hoje 

R$ 0,33 por litro ao consumidor. O 

governo federal já havia zerado a Cide 

sobre o diesel em 2018. Se zerar o 

PIS/Cofins, deixa de arrecadar com a 

venda do combustível. 

 

Para reduzir o imposto sobre diesel, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

exige uma compensação (seja por 

aumento de receita ou corte de despesa), 

porque se trata de um benefício a um 

setor específico. Para driblar essa 

exigência, o governo passou a negociar 

uma proposta com parlamentares que 

permite a redução do tributo sem 

necessidade de compensação. 

 

Inicialmente, a ideia era reduzir os 

impostos sobre os combustíveis por 

meio de uma Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC). A tendência agora é 

mudar a forma e fazê-lo por projeto de 

lei, que tem uma aprovação mais fácil e 

pode ser vetado parcialmente por 

Bolsonaro, o que não é possível nos 

casos de PEC. 

 

Por outro lado, não é necessário 

compensar uma redução geral do IPI, 

por se tratar de um benefício a todos os 

setores e por ser um imposto regulatório 

Sempre foi um desejo de Guedes reduzir 

o IPI, assim como baixar as tarifas de 

importação. No ano passado, foi 

anunciado um corte de linear da Tarifa 

Externa Comum (TEC) do Mercosul em 

10%. Agora, o ministro avalia que há 

timing para reduzir o IPI, inclusive para 

não prejudicar a indústria nacional com 

os cortes nas tarifas de importação. 

 

Em evento nesta segunda-feira, o 

ministro mencionou que a ideia inicial 

era usar o excesso de arrecadação para 

permitir a reforma do Imposto de Renda 

(IR). Como a reforma parou no Senado, 

ele afirmou ser possível reduzir tributos 

para, nas suas palavras, o “aumento de 

arrecadação não vai ficar na mão do 

estado obeso”.  

  

https://oglobo.globo.com/economia/go
verno-preve-corte-de-25-no-ipi-para-
pressionar-estados-reducao-pode-
chegar-50-25377956  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Ministério da Economia 
propôs voo em classe 
executiva para todos os 
servidores públicos 
 
Proposta original era mais abrangente 
que o decreto editado por Bolsonaro, 
que contemplou somente ministros e 
secretários, mostram documentos 
obtidos pelo GLOBO 

 
Daniel Gullino 
03/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
03/02/2022 - 07:23 
 

Estratégia da Azul para comprar Latam 

é complexa e inédita no Brasil Foto: 

Divulgação 

 

BRASÍLIA — A proposta original do 

Ministério da Economia para o decreto 

que autorizou ministros e outras 

autoridades a utilizarem classe 

executiva em viagens internacionais de 

mais de sete horas era mais ampla. A 

pasta havia proposto que a medida 

valesse para todos os servidores, e não 

apenas para os do mais alto escalão. A 

restrição só foi imposta quando o 

decreto chegou na Casa Civil. 

 

Pela redação final do decreto, editado 

pelo presidente Jair Bolsonaro em 

janeiro,  ganham direito ao benefício 

ministros de Estado e ocupantes dos 

principais cargos de confiança, como 

secretário-executivo e secretários 

especiais, além de servidores que 

estiverem substituindo ou 

representando essas autoridades. 

 

 A minuta da Economia não estabelecia 

esse requisito, de acordo com 

documentos obtidos por meio da Lei de 

Acesso à Informação. 

 

Em 2018, o então presidente Michel 

Temer editou um decreto estabelecendo 

que "a passagem aérea destinada ao 

servidor e aos respectivos dependentes 

será adquirida pelo órgão competente 

sempre na classe econômica". Quem 

quisesse uma passagem melhor deveria 

pagar a diferença. 

 

O novo decreto, editado por Bolsonaro 

em janeiro, não altera o texto anterior, 

mas acrescenta um novo parágrafo, 

determinado que "a passagem aérea 

poderá ser emitida na classe executiva 

quando a duração do voo internacional 

for superior a sete horas". Depois, são 

citadas as autoridades com direito ao 

benefício. 

 

A proposta de alteração foi apresentada 

pela Economia em novembro. Uma nota 

técnica afirmava que o objetivo do 

decreto era "mitigar o risco de restrições 

físicas e de impactos em saúde" dos 

servidores, que poderiam ter suas 

"capacidades laborativas afetadas" 

devido a um "déficit de ergonomia" e ao 

"espaço reduzido para movimentação". 

 

Em uma tramitação inicial dentro do 

ministério, ocorrida entre novembro e 

início de janeiro, foi feita apenas uma 

mudança na redação do texto. A versão 

original citava que as passagens 

poderiam ser compradas "na classe de 

voo imediatamente superior à 

econômica". 

https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-libera-voos-na-classe-executiva-para-ministros-em-viagens-internacionais-de-mais-de-sete-horas-1-25350639
https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-libera-voos-na-classe-executiva-para-ministros-em-viagens-internacionais-de-mais-de-sete-horas-1-25350639
https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-libera-voos-na-classe-executiva-para-ministros-em-viagens-internacionais-de-mais-de-sete-horas-1-25350639
https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-libera-voos-na-classe-executiva-para-ministros-em-viagens-internacionais-de-mais-de-sete-horas-1-25350639
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A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), sugeriu a referência 

específica para a "classe executiva", com 

o objetivo de "evitar interpretações 

dúbias (já que podem haver vários tipos 

de tipologias de passagem, conforme a 

companhia aérea)". A sugestão foi 

aceita. 

 

Em janeiro, contudo, quando o texto foi 

enviado à Casa Civil, foi discutida a 

redução de autoridades que teriam 

direito à medida. "Após tratativas entre 

a SAG (Subchefia de Análise 

Governamental) e o Ministério da 

Economia, houve afunilamento do 

escopo da norma, para atender o 

deslocamento de servidores específicos", 

diz uma nota técnica elaborada pela 

Casa Civil. 

 

Governo não realizou estimativa 
de gastos 
 
Durante a tramitação da proposta, o 

governo federal não realizou uma 

estimativa de quanto custaria a 

permissão. Quando a proposta foi 

sugerida, no trecho da nota técnica que 

tratava sobre o "impacto orçamentário e 

financeiro", o Ministério da Economia 

argumentou que "a proposta, na acepção 

estrita, não acarreta por si impacto 

orçamentário e financeiro, pois depende 

da ocorrência de caso em concreto nos 

órgãos e entidades, bem como de sua 

respectiva disponibilidade 

orçamentária". 

 

Procurado na segunda-feira, para 

comentar a falta de uma estimativa, a 

Economia afirmou que os "gestores dos 

órgãos e entidades federais terão de 

analisar cada viagem e decidir pela 

viabilidade ou não da emissão na classe 

executiva, pois não houve aumento do 

limite para gastos com essa despesa" e 

que "a nota técnica segue essa linha". 

A pasta acrescentou que uma "recente 

análise" mostrou que a quantidade de 

passagens emitidas em 2021 nas 

condições abrangidas pelo decreto 

"representa 6,6% em termos de 

quantidade e menos de 1,5% em termos 

de valor". Foram 442 bilhetes nessa 

condição, com o gasto de R$ 450 mil. 

Além disso, a Economia disse que o 

gasto com passagens tem diminuído, 

passando de R$ 98,22 milhões em 2018 

para R$ 29,25 milhões em 2021. 

 

O ministério foi procurado novamente 

na quarta-feira-feira, para responder 

sobre o teor da proposta original, e 

respondeu que "reitera que não houve 

aumento do limite para gastos com 

passagens aéreas" e reforçou que "os 

gastos com a emissão de bilhetes foram 

reduzidos nos últimos dois anos".  

 

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

acroeconomia/ministerio-da-economia-

propos-voo-em-classe-executiva-para-

todos-os-servidores-publicos-25378602  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/ministerio-da-economia-propos-voo-em-classe-executiva-para-todos-os-servidores-publicos-25378602
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/ministerio-da-economia-propos-voo-em-classe-executiva-para-todos-os-servidores-publicos-25378602
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/ministerio-da-economia-propos-voo-em-classe-executiva-para-todos-os-servidores-publicos-25378602
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/ministerio-da-economia-propos-voo-em-classe-executiva-para-todos-os-servidores-publicos-25378602
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Economia 

Com melhora nos 
reservatórios, governo impõe 
mais restrições para geração 
de usinas térmicas 
 
Apenas termelétricas com valor de até 
R$ 600 por megawatt-hora serão 
utilizadas; comitê também reduziu a 
quantidade de energia que poderá ser 
contratada das usinas 

 
Marlla Sabino, O Estado de S.Paulo 
02 de fevereiro de 2022 | 21h16 

 
BRASÍLIA - Com a melhora nos 

reservatórios, o governo decidiu impor 

novos limites na geração de 

termelétricas e na importação 

de energia. Ao longo do ano passado, 

todas as usinas, até mesmo as mais 

caras, foram usadas para atender a 

demanda e evitar falhas no 

fornecimento de energia. De acordo com 

o Ministério de Minas e Energia, as 

mudanças na política de operação do 

setor devem se traduzir na redução dos 

custos percebidos pelos consumidores, 

que enfrentaram sucessivos aumentos 

na conta de luz nos últimos meses. 

 

As mudanças foram definidas em 

reunião do Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico 

(CMSE) nesta quarta-feira, 2. O 

colegiado é vinculado ao Ministério de 

Minas e Energia (MME) e presidido 

pelo ministro Bento Albuquerque.  

 

Termelétrica de Nova 

Piratininga; governo reduziu a 

quantidade de energia que poderá ser 

contratada das usinas. Foto: Valeria 

Gonçalvez/ Estadão - 3/4/2006 

 

A partir de agora, só poderão ser 

contratadas termelétricas com Custo 

Variável Unitário (CVU) de até R$ 

600 por megawatt-hora (MWh). Em 

janeiro o governo já havia reduzido o 

valor das térmicas que poderiam ser 

acionadas até R$ 1.000/MWh. O CVU 

corresponde ao custo da operação das 

usinas térmicas quando são chamadas 

para gerar energia. O cenário é bem 

distante do que foi visto em 2021, 

quando usinas com CVU superior a R$ 

2.000/MWh foram ligadas para garantir 

o abastecimento. 

 

O CMSE também voltou a reduzir a 

quantidade de energia que poderá ser 

contratada de térmicas e importada de 

países vizinhos. A partir de agora, o 

montante não poderá ultrapassar 10 mil 

megawatts médios (MWmédios). Em 

dezembro, a geração de energia por esta 

fonte e a importação de países vizinhos 

já haviam sido restritas a 15 mil 

megawatts médios . 

 

“Diante dos resultados apresentados, 

considerando a continuidade da 

recuperação dos armazenamentos de 

relevantes reservatórios de usinas 

hidrelétricas, o atendimento aos usos 

múltiplos da água e as incertezas 

intrínsecas associadas à evolução da 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia%20el%C3%A9trica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Minist%C3%A9rio%20de%20Minas%20e%20Energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Minist%C3%A9rio%20de%20Minas%20e%20Energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Minist%C3%A9rio%20de%20Minas%20e%20Energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Bento%20Albuquerque
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estação chuvosa em 2022, o CMSE 

manifestou-se pela redução da 

intensidade das medidas excepcionais 

para o atendimento à carga e a garantia 

do atendimento em 2022, cuja aplicação 

continuará a ser reavaliada 

periodicamente, em reuniões técnicas”, 

esclareceu a pasta em nota divulgada 

após a reunião. 

 

Durante a reunião, o Operador 

Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) informou que em janeiro houve 

uma melhora na quantidade de água que 

chega aos reservatórios, principalmente 

nas 

regiões Norte, Nordeste e Sudeste - 

considerada a “caixa d’água” do sistema 

elétrico. De acordo com os dados, a carga 

do Sistema Interligado Nacional 

(SIN) apresentou uma variação de 2,1% 

em relação ao mês anterior e uma queda 

de 0,7% se comparada a janeiro de 2021. 

 

“Nesse contexto e com o plano de 

recuperação dos reservatórios das 

usinas hidrelétricas, o volume do 

reservatório equivalente do SIN atingiu 

49,4% ao final do mês de janeiro, 5,1 p.p. 

acima do previsto na reunião do CMSE 

de janeiro”, informou a pasta citando o 

reservatório de Furnas, localizado 

em Minas Gerais. Segundo o governo, 

a melhora nas condições permitiu o 

pleno uso da água para outras atividades 

além da geração de energia elétrica, 

como o turismo. 

 

Além disso, foi indicada uma melhora na 

perspectiva de Energia Natural 

Afluente (ENA), que representa a 

quantidade de água recebida pelas 

usinas hidrelétricas que pode ser 

transformada em energia. “Para 

fevereiro de 2022, há a expectativa de 

um acréscimo de 4,5% na carga de 

energia elétrica em relação a janeiro de 

2022. Já o armazenamento do SIN ao 

final de fevereiro deve se situar entre 

55,2% e 60,6%, acima dos 38,3% 

verificados ao final de fevereiro de 

2021.” 

 

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

ias/geral,com-melhora-nos-

reservatorios-governo-impoe-mais-

restricoes-para-geracao-de-usinas-

termicas,70003968212  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ons-operador-nacional-do-sistema
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ons-operador-nacional-do-sistema
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ons-operador-nacional-do-sistema
https://tudo-sobre.estadao.com.br/regi%C3%A3o%20Norte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/regi%C3%A3o%20Nordeste
https://tudo-sobre.estadao.com.br/regi%C3%A3o%20Sudeste
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Furnas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Minas%20Gerais
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-melhora-nos-reservatorios-governo-impoe-mais-restricoes-para-geracao-de-usinas-termicas,70003968212
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-melhora-nos-reservatorios-governo-impoe-mais-restricoes-para-geracao-de-usinas-termicas,70003968212
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-melhora-nos-reservatorios-governo-impoe-mais-restricoes-para-geracao-de-usinas-termicas,70003968212
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-melhora-nos-reservatorios-governo-impoe-mais-restricoes-para-geracao-de-usinas-termicas,70003968212
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-melhora-nos-reservatorios-governo-impoe-mais-restricoes-para-geracao-de-usinas-termicas,70003968212
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Economia 

Presidente do Carf admite 
rever limite que represa 
quase R$ 1 tri em ações 
 
Adriana Gomes Rêgo diz que a 
retomada completa depende dos 
conselheiros da Receita, que estão em 
operação-padrão; Carf é a última 
instância para recorrer de autuações do 
Fisco antes de ir à Justiça 
 
Guilherme Pimenta, O Estado de 
S.Paulo 
03 de fevereiro de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - O Conselho 

Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) admite abolir o limite de 

valores nos julgamentos virtuais e 

colocar em pauta processos tributários 

vultosos, cujas análises estão 

paralisadas há quase dois anos por uma 

portaria que estabelece teto para 

proferir decisões em ambiente online. A 

informação é da presidente do 

órgão, Adriana Gomes Rêgo. Em 

entrevista ao Estadão/Broadcast, ela 

disse que não descarta retirar o atual 

limite de R$ 36 milhões para julgar as 

ações. O Carf é a última instância para 

recorrer de autuações da Receita 

Federal antes de ir à Justiça. 

 

O estoque do Carf já atingiu quase R$ 1 

trilhão de créditos tributários pendentes 

de avaliação, como mostrou 

o Estadão/Broadcast. Isso porque o 

órgão só julga, há dois anos, processos 

de menor valor: no início da pandemia, 

só casos de até R$ 1 milhão eram 

julgados. Depois, o teto passou para R$ 

8 milhões, subiu para R$ 12 milhões e, 

desde abril passado, é de R$ 36 milhões. 

O limite foi escolhido, segundo a 

presidente, por representar 97% do 

acervo do Carf. 

 

Adriana Gomes Rêgo diz que restrição 

no Carf deve se estender até março. 

Foto: Ministério da Economia 

 

O Carf voltaria a realizar sessões 

presenciais no início do ano, mas a 

operação-padrão na Receita, 

somada ao avanço da variante Ômicron, 

impediu que o órgão se reunisse. Para 

fevereiro e março, há uma previsão de o 

Carf julgar processos só de forma virtual, 

sob o limite de R$ 36 milhões.  

 

“Tínhamos um acervo grande e muitos 

processos na mão dos conselheiros. 

Precisava dar uma resposta para a 

sociedade”, justificou a presidente. “Fiz 

o que estava na minha alçada, sem 

descartar essa possibilidade (de julgar os 

grandes casos). Vamos avaliar em 

fevereiro e março a situação a partir de 

abril”, afirmou. Para derrubar o teto, ela 

explicou, o Carf teria de alterar seu 

regimento interno por meio de portaria 

do Ministério da Economia. 

 

Advogados tributaristas afirmaram que 

o atraso nos julgamentos de grandes 

casos pode ser benéfico às empresas do 

ponto de vista do planejamento 

tributário, principalmente quando a 

chance de perda é alta, mas é negativo do 

ponto de vista que a dívida continua 

sendo corrigida pela Selic (taxa básica 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/carf-conselho-administrativo-de-recursos-fiscais
https://tudo-sobre.estadao.com.br/carf-conselho-administrativo-de-recursos-fiscais
https://tudo-sobre.estadao.com.br/carf-conselho-administrativo-de-recursos-fiscais
https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,carf-suspende-julgamentos-movimento-servidores-receita,70003943567
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,carf-suspende-julgamentos-movimento-servidores-receita,70003943567
https://tudo-sobre.estadao.com.br/minist%C3%A9rio%20da%20economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
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de juros, em alta). Segundo Adriana, as 

próprias partes envolvidas começaram a 

pedir a retirada de pauta dos casos em 

ambiente virtual.  

 

A retirada de pauta pode ser positiva 

para a Fazenda Nacional. Isso porque 

o Supremo Tribunal Federal 

(STF) julgará, em março, o processo 

que pode derrubar o voto de desempate 

pró-contribuinte no Carf, o que 

favoreceria a União. 

 

A presidente afirmou que a volta dos 

trabalhos no Carf depende 

exclusivamente da participação dos 

conselheiros da Receita, que têm se 

recusado a participar das sessões em 

protesto contra o governo federal. 

Diferentemente do que o sindicato 

divulgou, ela disse que não houve 

renúncia aos mandatos por parte dos 

membros fazendários, mas sim uma 

recusa dos membros de participar dos 

julgamentos até que o governo 

regulamente um bônus de eficiência 

para a categoria. 

  

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

ias/geral,presidente-do-carf-admite-

rever-limite-que-represa-quase-r-1-tri-

em-acoes,70003968294  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf-supremo-tribunal-federal
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-do-carf-admite-rever-limite-que-represa-quase-r-1-tri-em-acoes,70003968294


22 

 

 
 
Economia 

Governo tenta baixar custo da 
energia reduzindo preço para 
acionamento de térmicas 
 
Com melhora nos reservatórios, comitê 
retirou do sistema projetos que cobrem 
mais de R$ 600 por MWh 

 
2.fev.2022 às 20h28 
Nicola Pamplona 
RIO DE JANEIRO 
 
O CMSE (Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico) decidiu reduzir o teto de 

preço para o acionamento de usinas 

térmicas no país, retirando do sistema 

projetos que cobrem mais de R$ 600 por 

MWh (megawatt-hora) gerado. 

 

O valor é menor do que os R$ 1.000 por 

MWh definidos como teto na última 

reunião do comitê, em janeiro. A 

decisão, diz o CMSE, responde à 

melhora no nível das barragens e na 

expectativa de chuvas para os próximos 

meses. 

 

Para enfrentar a seca em 2021, o governo 

autorizou o uso de todo o parque térmico 

disponível no país, acionando usinas 

que chegavam a custar R$ 2.500 por 

MWh. Para bancar os custos extras, foi 

criada a bandeira tarifária de escassez 

hídrica, com vigência até abril. 

 

Entenda o sistema de bandeiras 

tarifárias da conta de luz 

 
 

A bandeira acrescenta R$ 14,20 por cada 

100 kWh (quilowatts-hora) consumidos, 

valor bem superior aos R$ 9,49 por 100 

kWh da bandeira vermelha nível 2, até 

então a maior sobretaxa cobrada na 

conta de luz para bancar as térmicas. 

 

O CMSE também estabeleceu um teto de 

R$ 1.000 por MWh para a importação de 

energia dos países vizinhos. Além disso, 

estabeleceu um limite de 10.000 MW 

para a geração térmica e a importação de 

energia. Em janeiro, esse limite era de 

15.000 MW. 

 

Nesta quarta, o país gerou cerca de 

9.000 MW em energia térmica e 

importou 0,1 MW do Uruguai, segundo 

dados do ONS (Operador Nacional do 

Sistema Elétrico). Exatos seis meses 

antes, o volume de energia gerado por 

térmicas chegou a 18.945 MW. 

 

"Essa mudança na política operativa 

deverá se traduzir em redução dos 

custos percebidos pelos consumidores 

de energia elétrica", disse, em nota o 

MME (Ministério de Minas e Energia). 

 

O CMSE destacou que o nível dos 

reservatórios das hidrelétricas 

brasileiras chegou a 49,4% no fim de 

janeiro, 5,1 pontos percentuais acima do 

esperado. No fim de fevereiro, a 

expectativa é que o indicador fique entre 

55,2% e 60,6%, acima dos 38,3% 

verificados no mesmo período de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/conta-de-luz-continuara-alta-mesmo-com-reservatorios-mais-cheios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/conta-de-luz-continuara-alta-mesmo-com-reservatorios-mais-cheios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/conta-de-luz-continuara-alta-mesmo-com-reservatorios-mais-cheios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/ons-descarta-racionamento-de-energia-em-2022-e-aponta-chuvas-mais-favoraveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/ons-descarta-racionamento-de-energia-em-2022-e-aponta-chuvas-mais-favoraveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/ons-descarta-racionamento-de-energia-em-2022-e-aponta-chuvas-mais-favoraveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/em-um-mes-custo-de-termica-mais-cara-do-pais-sobe-40.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/em-um-mes-custo-de-termica-mais-cara-do-pais-sobe-40.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/em-um-mes-custo-de-termica-mais-cara-do-pais-sobe-40.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1652044279343102-bandeiras-tarifarias-da-conta-de-luz
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1652044279343102-bandeiras-tarifarias-da-conta-de-luz
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/governo-abre-brecha-para-novas-taxas-extras-na-conta-de-luz-por-crise-hidrica.shtml
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http://www.folha.com.br/
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A recuperação reflete as fortes 

chuvas que caíram sobre o país desde o 

início do verão, provocando mortes e 

transtornos na Bahia, em Minas Gerais e 

em São Paulo, por exemplo. 

 

Especialistas consultados 

pela Folha dizem que, com a 

recuperação do nível dos reservatórios e 

a entrada de novos projetos de geração 

durante o ano, não há risco de 

problemas do suprimento de energia em 

2022. 

 

A consultoria PSR Energy estima que o 

país chegará ao início do período seco, 

em abril, com os reservatórios do 

Sudeste e Centro-Oeste, considerados a 

principal caixa-d'água do setor elétrico 

brasileiro, com 65% de sua capacidade —

nesta quarta, estavam com 42,2%. 

 

"A quantidade de nova oferta que entra 

no sistema a partir de 2022, somada 

com este nível de reservatório, nos dá 

muita tranquilidade para 2022 e 2023", 

diz o presidente da PSR, Luiz Barroso. 

 

O ex-diretor-geral do ONS, Luiz 

Eduardo Barata, também descarta risco, 

mas lembra que o consumidor ainda 

pagará caro pelas medidas adotadas pelo 

governo para conter a crise em 2021, 

como o acionamento de térmicas a 

custos elevados. 

 

A conta de luz, diz, será impactada pelos 

repasses dessa energia e 

por empréstimo negociado pelas 

distribuidoras de eletricidade com o 

governo para cobrir parte do rombo 

provocado pela compra de energia das 

térmicas. 

 

Além disso, o governo contratou 775,8 

MW médios em capacidade de geração 

térmica adicional no fim de 2021, 

alegando que o país precisava de novas 

térmicas para levar o nível dos 

reservatórios a patamares seguros. 

 

Os projetos vencedores têm custo fixo 

médio de R$ 1.563,61 por MWh 

(megawatt-hora) e os contratos têm 

vigência entre 2022 e 2025. O custo total 

do leilão para o consumidor será de R$ 

39 bilhões. 

 

Com as chuvas, hidrelétricas da região 

Norte passaram a liberar água sem gerar 

energia na virada do ano, por falta de 

capacidade de transporte da produção 

para o Sudeste. Em janeiro, o ONS 

negociou com a térmica Porto Sergipe 

que reduzisse sua produção para liberar 

espaço nas linhas de transmissão. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/governo-tenta-baixar-
custo-da-energia-reduzindo-preco-
para-acionamento-de-termicas.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Veja valores e prazos da 
contribuição ao INSS em 2022 
 
Pagamentos feitos a partir de fevereiro 
já têm que ser recolhidos com reajuste 
 

3.fev.2022 às 4h00 
Luciana Lazarini 
SÃO PAULO 
 
Os trabalhadores têm novos valores de 

contribuição ao INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) a partir de 

fevereiro e devem ficar atentos aos 

prazos de vencimento. Para quem 

recolhe sobre o salário mínimo, as 

contribuições passam a ser feitas sobre o 

piso nacional de R$ 1.212, válido em 

2022. 

 

A Folha mostra hoje as novas 

contribuições para donas de casa de 

baixa renda, MEIs 

(Microempreendedores Individuais), 

autônomos, facultativos (que não têm 

atividade remunerada) e assalariados. 

Os cálculos foram elaborados em 

parceria com a especialista editorial da 

IOB Mariza Machado e confirmados 

pelo INSS. 

 

O pagamento de contribuições de 

autônomos e facultativos referentes a 

janeiro vence no próximo dia 15. Para 

pessoas físicas, quando o prazo termina 

em um feriado, em que não há 

expediente bancário, o vencimento é 

ampliado até o dia útil seguinte. Já para 

empregadores (pessoas jurídicas) esse 

vencimento é antecipado. 

 

O tipo de contribuição que o trabalhador 

paga também define benefícios a que ele 

terá direito. Donas de casa de baixa 

renda, microempreendedores, além de 

autônomos e facultativos que recolhem 

com 11% sobre o salário mínimo terão 

direito à aposentadoria por idade no 

valor do salário mínimo. 

 

Novos valores de contribuição 2022 

– Divulgação 

 

PROGRAME SEUS PAGAMENTOS 
PARA DONAS DE CASA DE BAIXA 
RENDA 
 
(opção pela contribuição reduzida) 

 

 Novo valor: R$ 60,60 (5% do 

salário mínimo) 

 Vencimento da primeira 

contribuição com o novo 

valor: 15/2/2022 

 Vencimento a cada mês 

(último dia para fazer o 

pagamento em dia): No dia 15 

de cada mês. Se não houver 

expediente bancário, permite-se 

prorrogar o recolhimento para o 

dia útil imediatamente posterior. 

 

MEI (MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL) – SIMEI 
 

 Novo valor: R$ 60,60 para a 

Previdência, mais R$ 1 (para 

todas as atividades), mais R$ 1 

de ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e 

Serviços) para os setores de 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/luciana-lazarini.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/correcao-do-salario-minimo-fica-r-1-abaixo-do-necessario-para-repor-inflacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/correcao-do-salario-minimo-fica-r-1-abaixo-do-necessario-para-repor-inflacao.shtml
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/ja-sou-mei
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/nova-proposta-de-reforma-trabalhista-libera-domingos-e-proibe-motorista-de-app-na-clt.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/nova-proposta-de-reforma-trabalhista-libera-domingos-e-proibe-motorista-de-app-na-clt.shtml
http://www.folha.com.br/
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comércio, indústria e transporte 

entre estados e municípios. Para 

atividades de serviços, há 

cobrança do ISS (Imposto sobre 

Serviços), de R$ 5. O pagamento 

é feito numa guia única 

(Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional). 

 Vencimento da primeira 

contribuição com o novo 

valor: 21/02/2022 

 Vencimento a cada mês: No 

dia 20 de cada mês. Quando não 

houver expediente bancário no 

prazo estabelecido, os tributos 

deverão ser pagos até o dia útil 

imediatamente posterior. 

 

Se o MEI tiver um empregado 

contratado, ele deve reter e recolher a 

contribuição previdenciária relativa ao 

segurado a seu serviço. Também está 

sujeito ao recolhimento da CPP 

(Contribuição Patronal Previdenciária) 

para a Seguridade Social (3% sobre o 

salário de contribuição) e precisa fazer 

os depósitos do FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço). O 

vencimento será até o dia 7 do mês 

subsequente. Quando não houver 

expediente bancário no dia 7, o 

recolhimento deverá ocorrer até o dia 

útil imediatamente anterior. 

 

Cédula de R$ 200,00 - Gabriel 

Cabral/Folhapress 

 

AUTÔNOMOS E FACULTATIVOS 
QUE RECOLHEM SOBRE 11% DO 
SALÁRIO MÍNIMO 

 
 Novo valor: R$ 133,32 

 Vencimento da primeira 

contribuição com o novo 

valor: 15/2/2022 

 Vencimento a cada mês: No 

dia 15 de cada mês. 

 

AUTÔNOMOS E FACULTATIVOS 
QUE RECOLHEM SOBRE 20% 
 

 O pagamento é feito sobre o valor 

da renda no mês, variando do 

salário mínimo até o teto do 

INSS 

 Para quem recolhe sobre o 

salário mínimo o novo valor 

é de: R$ 242,40 

 Para quem recolhe sobre o 

teto do INSS o novo valor é 

de: R$ 1.417,44 

 Vencimento da primeira 

contribuição com o novo 

valor: 15/2/2022 

 Vencimento a cada mês: No 

dia 15 de cada mês. Quando não 

houver expediente bancário no 

prazo estabelecido, o 

recolhimento deverá ser feito até 

o dia útil imediatamente 

posterior. 

 

Entenda o reajuste das aposentadorias 

do INSS 

 

 
 

PARA EMPREGADOS, AVULSOS 
E DOMÉSTICOS 
 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1722858817816352-entenda-o-reajuste-das-aposentadorias-do-inss
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1722858817816352-entenda-o-reajuste-das-aposentadorias-do-inss
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Novo valor: Serão aplicadas as 

alíquotas progressivas sobre as parcelas 

do salário de contribuição, conforme a 

tabela abaixo. O desconto para quem 

paga pelo teto do INSS passa a ser de R$ 

828,38 em 2022. 

 

Tabela de contribuição previdenciária 

do segurado empregado, empregado 

doméstico e trabalhador avulso, para 

pagamento de remuneração a partir de 

1º de janeiro de 2022 

Salário de 

contribuição 

(R$) 

Alíquota 

progressiva 

para fins de 

recolhimento 

ao INSS 

até 1.212,00 7,5% 

de 1.212,01 até 

2.427,35 
9% 

de 2.427,36 até 

3.641,03 
12 % 

de 3.641,04 até 

7.087,22 
14% 

 

 Vencimento para o 

empregador pagar a 

primeira contribuição com 

o novo valor: 18/2/2022 

 Vencimento a cada mês: O 

prazo para a empresa recolher as 

contribuições do empregado 

vence no dia 20 de cada mês. 

Quando não houver expediente 

bancário na data estabelecida o 

recolhimento deverá ser feito até 

o dia útil imediatamente 

anterior. 

 

PARA TRABALHADORES 
DOMÉSTICOS: 
 

 Vencimento da primeira 

contribuição com o novo 

valor: 7/2/2022 

 Vencimento a cada 

mês: Para empregado 

doméstico o pagamento tem que 

ser feito até o dia 7 do mês 

seguinte àquele a que se refere a 

contribuição. Quando não 

houver expediente bancário na 

data estabelecida o recolhimento 

poderá ser efetuado até o dia útil 

imediatamente anterior. 

 Guia de pagamentos: A guia 

única de recolhimento do 

trabalhador doméstico, paga via 

eSocial, inclui a contribuição ao 

INSS (8%), do FGTS (8%), 3,2% 

de multa rescisória do FGTS e 

0,8% de seguro contra acidente 

de trabalho. É usada a mesma 

tabela de contribuições dos 

trabalhadores assalariados, com 

alíquotas de 7,5% a 14%, 

aplicadas sobre cada faixa do 

salário, até o teto do INSS. O 

valor referente ao INSS pode ser 

descontado do trabalhador, a 

critério do empregador. 

Acesse www.gov.br/esocial para 

gerar a guia de pagamento. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/veja-valores-e-prazos-da-
contribuicao-ao-inss-em-2022.shtml  
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Advogado é suspenso por 
instruir cliente em 
julgamento virtual nos EUA 
 
3 de fevereiro de 2022, 10h10 
Por João Ozorio de Melo 
 
Um advogado de Arizona, nos EUA, foi 

suspenso por 60 dias, a contar de 1º de 

março, por usar a função bate-papo da 

plataforma GoToMeeting, usada em um 

julgamento por videoconferência, para 

dar instruções a sua cliente durante a 

inquirição cruzada (quando a parte é 

questionada pelo advogado da outra 

parte). 

 

Orientação foi feita por meio da função 

bate-papo da plataforma GoToMeeting 
TST 

 

Além disso, a juíza Suzanne Marwil lhe 

aplicou uma pena condicional de dois 

anos — isto é, o advogado Ryan Claridge 

não poderá cometer qualquer violação 

das Regras de Conduta Profissional de 

Arizona, nesse período. Caso contrário, a 

suspensão será estendida em dois anos. 

 

O advogado terá ainda de notificar seus 

clientes sobre a suspensão e pagar os 

custos e despesas da Seccional da 

American Bar Association (ABA) de 

Arizona, no valor de US$ 1.200, no prazo 

de 30 dias. 

O caso aconteceu no julgamento de um 

processo de divórcio. Claridge enviou 

mensagens de texto a sua cliente, 

quando ela era inquirida pelo advogado 

de seu ex-marido, dando-lhe instruções 

sobre o que deveria responder, em um 

julgamento virtual feito em setembro de 

2020. 

 

A juíza estava na sala de julgamento da 

corte, enquanto a mulher e seu ex-

marido estavam, cada um, em suas casas 

e os advogados, em seus escritórios. A 

juíza não percebeu que o advogado 

estava instruindo sua cliente até que, 

mais tarde, checou a função bate-papo 

da plataforma GoToMeeting. 

 

Só então a juíza descobriu que o 

advogado enviou mensagens de texto a 

sua cliente, instruindo-a a dar "respostas 

específicas, substantivas às perguntas 

que lhe foram feitas" pelo advogado 

adversário, segundo a ordem 

expedida pela juíza disciplinar, com a 

qual o advogado consentiu. 

 

Ao concordar em assinar a "ordem para 

a disciplina por consentimento", o 

advogado argumentou que o que ele fez 

não foi muito diferente do que os 

advogados fazem na sala de julgamento, 

quando dão aos clientes sinais de sim ou 

não movendo a cabeça para cima e para 

baixo ou para os lados. 

 

Mas admitiu que violou as regras de 

conduta profissional que dispõem sobre 

o tratamento justo das partes 

adversárias, condutas que envolvem 

fraudes, declarações falsas ou condutas 

prejudiciais à administração da justiça. 

 

Em nome de um acordo mais favorável, 

Claridge renunciou, voluntariamente, a 

seus direitos, como o de uma "audiência 

adjudicatória", de protocolar petições, 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/advogado-suspenso-instruir-cliente-julgamento-virtual-eua#author
https://www.azcourts.gov/Portals/101/2021/CLARIDGE%20PDJ%202021-9088.pdf?ver=MC9grhQGbj3dKF_KKJJFHg%3d%3d
https://www.azcourts.gov/Portals/101/2021/CLARIDGE%20PDJ%202021-9088.pdf?ver=MC9grhQGbj3dKF_KKJJFHg%3d%3d
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defesas, objeções ou de fazer quaisquer 

outros pedidos. 

 

O advogado Donald Wilson Jr., que 

representou Claridge na audiência para 

discutir a suspensão, disse ao Law.com 

que seu cliente assumiu a 

responsabilidade por seus atos e admitiu 

que sua conduta foi inapropriada. 

 

No entanto, alegou que Claridge é um 

advogado novato e que o incidente 

ocorreu no início da pandemia de Covid-

19, quando todos os operadores de 

Direito ainda estavam aprendendo os 

protocolos dos julgamentos por 

videoconferência e a lidar com uma 

tecnologia com a qual não estavam 

familiarizados. 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

03/advogado-suspenso-instruir-cliente-

julgamento-virtual-eua  

 

Retorne ao índice 
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Juiz manda BRF pagar 
reajuste anual a avicultores 
de cidade do MS 
 
3 de fevereiro de 2022, 10h28 
Por Rafa Santos 
 
Apesar de a Lei nº 13.874/2019, que 

trata da liberdade econômica, 

estabelecer que a liberdade contratual 

será exercida nos limites da função 

social do contrato e prevalecerão o 

princípio da intervenção mínima e a 

excepcionalidade da revisão contratual, 

o descumprimento de uma obrigação 

demanda intervenção judicial. 

 

Juiz determinou que BRF pague o 

reajuste anual para avicultores de 

Dourados (MS) 
Reprodução/EPTV 

 

Esse foi o entendimento do juiz César de 

Souza Lima, da 5ª Vara Cível de 

Dourados (MS), na decisão que acolheu 

o pedido da Associação dos Avicultores 

de Dourados (Avigrand) para obrigar a 

BRF S/A a reajustar os valores anuais 

pagos aos produtores em no mínimo 

4,5%. Na mesma decisão, o magistrado 

apontou como alternativa ao reajuste a 

liberação da obrigação de alojar aves por 

descumprimento contratual. 

 

No caso concreto, a associação de 

avicultores acionou o Poder Judiciário 

com a alegação de que a BRF S/A deixou 

de reajustar valores anualmente, fazer 

os reinvestimentos previstos no contrato 

e pagar pela ociosidade das granjas que 

estavam à sua disposição. 

 

Ao analisar o caso, o magistrado 

apontou a probabilidade do direito da 

associação e lembrou que a demora no 

provimento do pedido poderá causar 

prejuízo e inviabilizar a atividade de seus 

associados. Diante disso, ele determinou 

o reajuste, sob pena de mula de R$ 5 mil 

por dia de ausência de pagamento, até o 

limite de R$ 100 mil. A associação foi 

representada pelo escritório Mazzucco & 

Mello. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

0813506-62.2021.8.12.0002 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

03/juiz-manda-brf-pagar-reajuste-

anual-avicultores-ms  
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Crime de stalking não afasta 
tipificação de perturbação da 
tranquilidade, diz STJ 
 
3 de fevereiro de 2022, 7h51 
Por Danilo Vital 
 
A revogação da contravenção de 

perturbação da tranquilidade, antes 

prevista no artigo 65 do Lei das 

Contravenções Penais, não significa que 

tenha ocorrido a abolitio 

criminis (extinção do delito) em relação 

a todos os fatos que estavam 

enquadrados na referida infração penal. 

 

Lei que criou crime de stalking revogou 

a norma que tipificava a contravenção de 

perturbação da tranquilidade alheia 
Fabio Formaggio/123RF 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial de um 

homem que foi processado pela 

perseguição acintosa que praticou 

contra outra pessoa, de forma reiterada. 

 

Esse foi o segundo processo a que o réu 

respondeu. No primeiro, foi condenado 

com base no artigo 65 da Lei das 

Contravenções Penais (Decreto Lei 

3.688/1941), que tipificava a conduta de 

"molestar alguém ou perturbar-lhe a 

tranquilidade, por acinte ou por motivo 

reprovável". 

 

Depois disso, insistiu em tentar contato 

com a vítima ao lhe enviar três e-mails e 

um presente. Durante o segundo 

processo, entrou em vigor a Lei 

14.132/2021, que tipificou o crime 

de stalking e, com isso, revogou o artigo 

65 do Decreto Lei 3.688/1941. 

 

A nova lei acrescentou o artigo 147-A no 

Código Penal, tipificando a conduta de 

"perseguir alguém, reiteradamente e por 

qualquer meio, ameaçando-lhe a 

integridade física ou psicológica, 

restringindo-lhe a capacidade de 

locomoção ou, de qualquer forma, 

invadindo ou perturbando sua esfera de 

liberdade ou privacidade". 

 

A defesa foi ao STJ pedir o 

reconhecimento da abolitio criminis: 

com a revogação da normal pela qual o 

réu foi acusado, a conduta deixou de 

existir e se tornou, portanto, atípica. 

 

Relatora, a ministra Laurita Vaz não 

concordou com a tese. Para ela, a 

ocorrência da abolitio criminis não é 

automática. E como o comportamento 

do réu é reiterado, a conduta praticada 

por ele está contida no novo artigo 147-

A do Código Penal. 

 

"Com efeito, a revogação da 

contravenção de perturbação da 

tranquilidade — art. 65 do Decreto Lei 

3.688/1941 — pela Lei 14.132/2021, não 

significa, a meu juízo, que tenha 

ocorrido abolitio criminis em relação a 

todos os fatos que estavam enquadrados 

na referida infração penal", explicou a 

relatora. 

 

Com isso, manteve a tramitação do 

processo, considerando a incidência da 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/crime-stalking-nao-afasta-tipificacao-perturbacao-tranquilidade#author
https://www.conjur.com.br/2021-abr-01/bolsonaro-sanciona-lei-tipifica-crime-stalking
https://www.conjur.com.br/2021-abr-01/bolsonaro-sanciona-lei-tipifica-crime-stalking
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lei anterior, por ser mais benéfica ao réu. 

A votação na 6ª Turma foi unânime. 

Acompanharam a ministra Laurita Vaz 

os ministros Sebastião Reis Júnior, 

Rogerio Schietti Cruz e Antonio 

Saldanha Palheiro, e o desembargador 

convocado Olindo Menezes. 

 

REsp 1.863.977 

 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

03/crime-stalking-nao-afasta-

tipificacao-perturbacao-tranquilidade  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/crime-stalking-nao-afasta-tipificacao-perturbacao-tranquilidade
https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/crime-stalking-nao-afasta-tipificacao-perturbacao-tranquilidade
https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/crime-stalking-nao-afasta-tipificacao-perturbacao-tranquilidade


32 

 

 

ICMS: Empresa consegue 
liminar preventiva para não 
pagar Difal 
 
Juiz concedeu mandado de segurança 
ao considerar que lei complementar que 
institui o imposto só vale em 2023. 
 
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 
 
Empresa conseguiu liminar em 

mandado de segurança preventivo para 

que não seja feita a cobrança do Difal do 

ICMS em operações interestaduais. A 

decisão é do juiz de Direito Marcos 

Vinícius Christo, da 1ª vara da Fazenda 

Pública do foro central de Curitiba/PR.  

 

 
Empresa consegue liminar para não 

pagar Difal.(Imagem: Pixabay) 

 

A indústria ajuizou MS preventivo 

alegando, em suma, que o 

STF declarou a inconstitucionalidade 

do Difal sem lei complementar, e que a 

LC 190/22, publicada em 5 de janeiro, 

só deve valer em 2023, em razão do 

princípio da anterioridade da lei que 

instituiu tributo. 

 

O pedido foi deferido. O magistrado 

destacou que, de fato, o Supremo 

considerou inválida a cobrança ante 

ausência de lei complementar, 

entendimento sobre o qual fixou tese. 

Ele destacou que, para que fosse exigida 

a cobrança, a lei complementar deveria 

ter sido editada antes do exercício 

financeiro de 2022. 

 

"Como ocorreu a publicação da LC 190 

somente em 5 de janeiro de 2022 (DOU 

nº 3, Seção 1) e, por outro lado, como a 

declaração de inconstitucionalidade 

pelo STF (Tema 1.093) produziu efeitos 

a partir de 01º de janeiro de 2022, 

salvo quanto às ações em 

curso, extirpou-se do ordenamento 

jurídico do tributo até edição nova Lei 

Complementar que o instituiria e, 

portanto, não observado o princípio da 

anterioridade, somente poderá ser 

exigido a partir de 1 de janeiro de 

2023." 

 

Diante do exposto, deferiu a liminar 

com efeito de proibir ou suspender a 

cobrança, em operação interestadual 

envolvendo mercadoria destinada a 

consumidor final não contribuinte, do 

Difal do ICMS. 

 

O escritório Ratc & Gueogjian atua 

pela empresa. 

 

 Processo: 0000271-

10.2022.8.16.0004 

 

Leia a decisão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/359056/icms-empresa-consegue-
liminar-preventiva-para-nao-pagar-
difal  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/340799/stf-exige-lei-complementar-para-cobranca-de-diferencas-do-icms
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/641D5BF74A66BD_liminar2difal.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359056/icms-empresa-consegue-liminar-preventiva-para-nao-pagar-difal
https://www.migalhas.com.br/quentes/359056/icms-empresa-consegue-liminar-preventiva-para-nao-pagar-difal
https://www.migalhas.com.br/quentes/359056/icms-empresa-consegue-liminar-preventiva-para-nao-pagar-difal
https://www.migalhas.com.br/quentes/359056/icms-empresa-consegue-liminar-preventiva-para-nao-pagar-difal
https://www.migalhas.com.br/
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Juiz nega ação do MPF contra 
presidente da Funai por 
improbidade 
 
O magistrado fez retroagir a nova lei de 
improbidade administrativa (lei 
14.230/21) tendo em vista a aplicação 
dos princípios do Direito 
Administrativo Sancionador. 
 
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 
 
O juiz Federal Substituto Felipe Gontijo 

Lopes, de Santarém-PA, fez retroagir a 

nova lei de improbidade 

administrativa e julgou improcedente 

ação do MPF contra o presidente da 

FUNAI, Marcelo Xavier. 

 

O magistrado observou que a nova lei 

deixou de considerar como ato ímprobo 

a conduta de "retardar ou deixar de 

praticar, indevidamente, ato de ofício", 

imputado a Marcelo Xavier pelo 

parquet. 

 

 
Juiz nega ação do MPF contra 

presidente da Funai por 

improbidade.(Imagem: Reprodução | 

Assessoria de Comunicação | Funai) 

 

O MPF ajuizou ação por improbidade 

administrativa contra Marcelo Augusto 

Xavier da Silva, presidente da FUNAI. 

Na ação, o parquet o acusa de 

descumprir ordens judiciais para 

realização de estudos de identificação e 

delimitação de áreas reivindicadas por 

indígenas Munduruku e Apiaká no 

município de Santarém/PA. 

 

Retroatividade 

 

Ao analisar o caso, o juiz Federal 

Substituto Felipe Gontijo Lopes julgou 

improcedente a ação do MPF. Para 

chegar a tal conclusão, o magistrado 

invocou a lei 14.230/21, que fez uma 

reforma na lei de improbidade 

administrativa. 

 

O juiz explicou que a nova norma 

expressamente revogou o dispositivo 

que previa como ato ímprobo "retardar 

ou deixar de praticar, indevidamente, 

ato de ofício", imputado a Marcelo 

Xavier pelo MPF, passando a prever 

que apenas constitui ato de 

improbidade a ação ou omissão dolosa 

caracterizada por uma das condutas 

taxativamente ali previstas. 

 

"Com a edição da Lei 14.230/2021, que 

trouxe mudanças significativas 

materiais e processuais na Lei 

8.429/92, o legislador previu, 

expressamente, que a ação por 

improbidade administrativa não 

possui natureza civil, mas repressiva, 

de caráter sancionatório (art. 17-D), 

com a aplicação dos princípios 

constitucionais do direito 

administrativo sancionador" 

 

Para o juiz, a lei 14.230/21 deve 

retroagir tendo em vista a aplicação dos 

princípios do Direito Administrativo 

Sancionador à Improbidade 

Administrativa e sua relação de 

proximidade com o Direito Penal. 

 

"Diante desse cenário, sendo imperiosa 

a observância da retroatividade da lei 

mais benéfica no âmbito do direito 

https://www.migalhas.com.br/quentes/353823/bolsonaro-sanciona-mudancas-na-lei-de-improbidade-administrativa
https://www.migalhas.com.br/quentes/353823/bolsonaro-sanciona-mudancas-na-lei-de-improbidade-administrativa
https://www.migalhas.com.br/
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administrativo sancionador, que, 

aplicável ao caso concreto, deixou de 

considerar como ato ímprobo a 

conduta narrada em desfavor do 

requerido, a improcedência da 

demanda se impõe." 

 

O presidente da Funai foi representado 

pela advogada Lívia Faria, sócia 

do Nelson Wilians Advogados, em 

Brasília. 

 

 Processo: 1001898-

62.2021.4.01.3902 

 

Leia a decisão. 

 

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

/359058/juiz-nega-acao-do-mpf-

contra-presidente-da-funai-por-

improbidade  

 
Retorne ao índice 
  

https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=e69ceb82cb2c6f8b8244d6bd0be474f189385aec9e9e973c
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=e69ceb82cb2c6f8b8244d6bd0be474f189385aec9e9e973c
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/A9D7A657FBCB0E_improbidade.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359058/juiz-nega-acao-do-mpf-contra-presidente-da-funai-por-improbidade
https://www.migalhas.com.br/quentes/359058/juiz-nega-acao-do-mpf-contra-presidente-da-funai-por-improbidade
https://www.migalhas.com.br/quentes/359058/juiz-nega-acao-do-mpf-contra-presidente-da-funai-por-improbidade
https://www.migalhas.com.br/quentes/359058/juiz-nega-acao-do-mpf-contra-presidente-da-funai-por-improbidade


35 

 

 

Juiz libera porte de arma à 
polícia judicial do TJ/DF em 
todo país 
 
Para magistrado, quando devidamente 
autorizados, os servidores podem 
realizar suas atividades, inclusive, em 
todo o território nacional. 
 
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 
 
É ilegal ato de delegado que limita o 

porte de arma aos servidores 

integrantes da polícia judicial do 

TJ/DF. Assim decidiu o juiz Federal 

substituto Márcio de França Moreira, 

da 8ª vara do DF, que considerou que a 

restrição ao órgão de atuação impede o 

pleno exercício das atividades dos 

servidores, uma vez que, quando 

devidamente autorizados, podem 

realizar suas atividades, inclusive, em 

todo o território nacional. 

 

 
É ilegal ato que limitou porte de arma à 

polícia judicial do TJ/DF.(Imagem: 

Pexels) 

 

Trata-se de mandado de segurança 

impetrado pelo sindicato dos servidores 

do Poder Judiciário e MPU/DF contra 

delegado para que seja declarada a 

nulidade da parte do ato administrativo 

que restringe o porte de arma funcional 

exclusivamente às dependências do 

TJ/DF, sendo garantido o porte em 

todo o território nacional, aos 

servidores elegíveis. 

 

Ao analisar o caso, o magistrado 

ressaltou que a CF, em seu art. 96, 

confere competência aos tribunais para 

organizar suas secretarias e serviços 

auxiliares, ao passo que o art. 99 

assegura ao Poder Judiciário 

autonomia administrativa e financeira, 

competindo ao CNJ o controle dessa 

atuação. 

 

O juiz destacou que a 

lei 10.826/03 dispõe sobre o registro, 

posse e comercialização de armas de 

fogo e munição, estabelece, no art. 6º, 

XI, que o porte de arma de fogo é 

permitido para os tribunais do Poder 

Judiciário para uso exclusivo de 

servidores de seus quadros pessoais que 

efetivamente estejam no exercício de 

funções de segurança. 

 

"Desse modo, cotejando as normas ora 

apresentadas, conclui-se que a 

restrição ao órgão de atuação imposta 

pela autoridade impetrada, sem 

qualquer tipo de exceção, é ilegal, já 

que impede o pleno exercício das 

atividades dos servidores integrantes 

da Polícia Judicial, uma vez que, 

quando devidamente autorizados, eles 

podem realizar suas atividades, 

inclusive, em todo o território 

nacional." 

 

Diante disso, concedeu a segurança 

para declarar a ilegalidade de parte do 

ato que limita o porte de arma aos 

servidores integrantes da Polícia 

Judicial do TJ/DF às instalações e 

prédios do órgão, a fim de que o porte 

de arma funcional desses servidores, no 

exercício de suas atribuições legais, seja 

garantido onde se fizer necessário, 

desde que devidamente autorizado pela 

autoridade competente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm
https://www.migalhas.com.br/
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O sindicato foi representado pelo 

advogado Marlucio Lustosa 

Bonfim, da banca Ibaneis 

Advocacia e Consultoria. 

 

 Processo: 1063805-

89.2021.4.01.3400 

 

Veja a decisão. 

 

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

/359078/juiz-libera-porte-de-arma-a-

policia-judicial-do-tj-df-em-todo-pais  

 

Retorne ao índice 
  

https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=16fc2b713c1c6f0bd244c572ea8c98b589385aec9e9e973c
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=16fc2b713c1c6f0bd244c572ea8c98b589385aec9e9e973c
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/90530103820E03_portearmapoliciajudiciaria.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359078/juiz-libera-porte-de-arma-a-policia-judicial-do-tj-df-em-todo-pais
https://www.migalhas.com.br/quentes/359078/juiz-libera-porte-de-arma-a-policia-judicial-do-tj-df-em-todo-pais
https://www.migalhas.com.br/quentes/359078/juiz-libera-porte-de-arma-a-policia-judicial-do-tj-df-em-todo-pais


37 

 

 

 

Plenário virtual do STF julga 
ação sobre Zona Franca de 
Manaus de mais de 20 anos 
 
Caso sobre serviço de água e 
inadimplência também está na pauta 
dos ministros até o dia 11 de fevereiro 
 
REDAÇÃO JOTA 
03/02/2022 07:00Atualizado em 
03/02/2022 às 08:35 
 

Crédito: Agência Brasil/Fotos Públicas 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

retoma o julgamento da ADI 2399, que 

discute o conflito entre os benefícios 

fiscais na Zona Franca de Manaus e a 

política nacional de bens de informática. 

O caso está na pauta do Plenário virtual 

que vai desta sexta-feira (4/2) até o 

próximo dia 11 de fevereiro. 

 

Esse julgamento se arrasta há mais de 

20 anos no tribunal. Na ação, o governo 

do Amazonas questiona dispositivos das 

leis 8.387/91 e 10.167/01 que trazem 

incentivos fiscais para o setor de 

informática independentemente da 

localização das fábricas. 

 

Na análise do governo do Amazonas, as 

leis transformam os incentivos regionais 

em setoriais, diminuindo a vantagem 

competitiva da Zona Franca de Manaus. 

O placar está empatado a dois a um para 

declarar os dispositivos 

inconstitucionais e, com isso, atender ao 

pedido do governo amazonense. 

 

Em outro caso que vai a julgamento no 

Plenário Virtual do dia 4 ao dia 11 de 

fevereiro é o que envolve os serviços de 

água e inadimplência. A Associação 

Brasileira das Empresas Estaduais de 

Saneamento (Aesbe) questiona na ADI 

6668 a validade de dispositivo da Lei 

estadual 18.309/2009 de Minas Gerais 

que veda a inscrição do nome de usuário 

dos serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário em cadastro de 

proteção ao crédito, em razão de atraso 

no pagamento da conta. 

 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 

 

https://www.jota.info/stf/do-

supremo/plenario-virtual-do-stf-julga-

acao-sobre-zona-franca-de-manaus-de-

mais-de-20-anos-03022022  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/autor/redacao-jota
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1900335
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6107506
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6107506
https://www.jota.info/stf/do-supremo/plenario-virtual-do-stf-julga-acao-sobre-zona-franca-de-manaus-de-mais-de-20-anos-03022022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/plenario-virtual-do-stf-julga-acao-sobre-zona-franca-de-manaus-de-mais-de-20-anos-03022022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/plenario-virtual-do-stf-julga-acao-sobre-zona-franca-de-manaus-de-mais-de-20-anos-03022022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/plenario-virtual-do-stf-julga-acao-sobre-zona-franca-de-manaus-de-mais-de-20-anos-03022022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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STF julga a maior ação 
trabalhista da Petrobras a 
partir de 11 de fevereiro 
 
Segundo a companhia, a ação pode 
provocar um impacto de de R$ 47 
bilhões nos cofres da empresa 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
03/02/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

 

A 1ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal (STF) inicia, a partir de 11 de 

fevereiro, o julgamento do recurso 

contra a decisão do 

ministro Alexandre de Moraes que 

derrubou uma condenação trabalhista 

da Petrobras. A discussão é sobre o 

cálculo de remuneração acertado em um 

acordo coletivo de 2007, chamado de 

Remuneração Mínima por Nível e 

Regime (RMNR), e que vinha sendo 

aplicado pela empresa. 

 

Segundo a companhia, a ação pode 

provocar um impacto de de R$ 47 

bilhões nos cofres da empresa. Trata-se 

da maior ação trabalhista contra a 

Petrobras em curso. Há no Judiciário 

mais de 7.000 ações individuais 

envolvendo a Petrobras sobre este tema, 

além de 47 ações coletivas. Em 2018, a 

empresa pública perdeu essa mesma 

ação por 13 votos a 12, no pleno do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

que considerou o cálculo da Petrobras 

irregular. 

 

No Supremo, a Petrobras obteve vitória 

porque o ministro Alexandre de Moraes, 

relator do recurso, entendeu que o 

acordo não suprimiu ou reduziu direitos 

trabalhistas, assim como não houve 

violação ao princípio da isonomia entre 

os trabalhadores da empresa. 

 

Caberá ao colegiado manter ou não a 

decisão do relator. A 1ª turma é 

composta pelas ministras Rosa Weber e 

Cármen Lúcia e pelos ministros Dias 

Toffoli, Luís Roberto Barroso e 

Alexandre de Moraes. 

 

O julgamento será em plenário virtual. 

Começa no dia 11 de fevereiro e se 

estende até 18 de fevereiro. 

 

Entenda 
 
Em 2007, a Petrobras firmou acordo 

coletivo de trabalho com uma política 

salarial chamada de Remuneração 

Mínima por Nível e Regime (RMNR). 

Esse sistema fixou que os funcionários 

em funções administrativas e sem 

exposição a riscos ocupacionais 

passassem a receber um complemento 

sobre o salário básico. 

 

Foi estabelecido que a RMNR leva em 

consideração o regime de trabalho do 

empregado e a região do país onde 

trabalha, sendo que funcionários do 

mesmo nível e da mesma localidade que 

recebiam menos do que os outros 

trabalhadores passaram a ganhar uma 

diferença. 

 

Na prática, o acordo incluiu no cálculo o 

adicional de 30% a que têm direito os 

trabalhadores expostos a riscos, como os 

que trabalham em refinarias e 

https://www.jota.info/autor/flavia-pimenteljota-info
https://www.jota.info/stf/do-supremo/stf-julga-maior-acao-trabalhista-petrobras-03022022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.jota.info/tudo-sobre/tst
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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plataformas de petróleo. Com isso, quem 

já recebia vantagem pessoal ou adicional 

de periculosidade teve ganho de 2% a 4% 

e quem não recebia nenhuma dessas 

rubricas teve incremento de 32% a 34%. 

 

Após o acordo coletivo, começaram na 

Justiça as ações individuais 

questionando o modelo de remuneração 

da empresa, afirmando que a medida 

desrespeita o quanto foi negociado e 

criou uma distorção no sistema. Os 

trabalhadores defendem que deveriam 

ser excluídos do cálculo de complemento 

da RMNR os adicionais decorrentes dos 

regimes e condições especiais de 

trabalho, o que, segundo a estatal, 

poderia representar uma majoração no 

complemento no mesmo valor dos 

adicionais retirados. 

 

FLÁVIA MAIA – Repórter em Brasília. 

Cobre Judiciário, em especial o Supremo 

Tribunal Federal (STF). Foi repórter do 

jornal Correio Braziliense e assessora de 
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Direito no IDP. 
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comentários 

Parque Ecológico do Tietê, em São 

Paulo. Crédito: Wikimedia Commons 

 

Impossível não ficarmos consternados 

com as tragédias de dezembro e janeiro. 

Inundações em cidades mineiras e 

baianas, seca prolongada no sul e 

centro-oeste do país, deslizamento de 

morro sobre casarão histórico em Ouro 

Preto. Mortes e desalojamento de 

pessoas, perda de patrimônio cultural, 

perda de produção agrícola e um 

significativo prejuízo financeiro. 

 

Há uma concorrência de causas para 

esse cenário dramático, e já não 

podemos mais ter dúvidas acerca da 

contribuição das mudanças climáticas, 

que estão produzindo seus resultados 

com força total, em eventos extremos 

como tempestades, ondas de calor, 

incêndios etc. 

O Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), composto 

por cientistas de 195 países, confirmou, 

em seu sexto relatório, publicado em 

agosto de 2021, um aquecimento de 

1,1°C na temperatura do planeta em 

relação aos níveis pré-industriais, sendo 

as atividades humanas as grandes 

responsáveis por esse fenômeno. Não é 

por outra razão que os países do globo 

assinaram a Convenção sobre Mudança 

do Clima em 1992 (promulgada pelo 

Decreto 2.652/98) e desde então se 

reunem anualmente nas Conferências 

das Partes (COP) para discutir formas de 

se evitar, minimizar os efeitos e se 

adaptar às mudanças climáticas. 

 

Ao lado desse fenômeno global, que 

explica a frequência e a intensidade dos 

eventos climáticos extremos, temos, no 

Brasil, um outro problema que concorre 

com o aquecimento global para a 

produção dos desastres mencionados: 

desmatamento e ocupação de matas 

ciliares (margens de cursos d’água) e de 

morros e encostas. 

 

A vegetação existente em tais áreas 

cumpre funções ecológicas essenciais 

para a manutenção da estabilidade do 

solo e vazão dos rios, pois impedem 

erosão, assoreamento e deslizamentos 

de terra. 

 

À vista disso, desde pelo menos 1965 a 

legislação florestal determina a 

preservação permanente da vegetação 

existente nas margens de rios, assim 

como nos morros, montanhas e 

encostas, dentre outros acidentes 

geográficos. E o faz com o objetivo 

principal (embora não exclusivo) de 

proteger o solo e os recursos hídricos. 

 

Observa-se tanto na revogada Lei 

4.771/65 (Código Florestal) como na 

vigente Lei 12.651/12 (Lei de Proteção 

https://www.jota.info/autor/erika-bechara
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lei-14-285-21-matas-ciliares-areas-urbanas-consolidadas-03022022#respond
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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à Vegetação Nativa ou “novo” Código 

Florestal), a transformação ex lege de 

determinados locais em Áreas de 

Preservação Permanente (APP), com 

destaque para as faixas marginais de 

qualquer curso d’água natural; encostas 

ou partes destas com declividade 

superior a 45°; e topo de morros, 

montes, montanhas e serras (cf. artigo 

4º, I, V e IX, Lei 12.651/12). 

 

Tal disposição se aplica a todo o 

território nacional, e não somente para a 

área rural como também para a área 

urbana, como o artigo 4º da Lei 

12.651/12 faz questão de deixar claro, ao 

afirmar expressamente que os acidentes 

geográficos declarados como APP têm 

ocorrência “em zonas rurais ou 

urbanas”. Afinal, as consequências 

nefastas que decorrem da ausência de 

vegetação nas APPs não estão restritas 

às áreas rurais, as áreas urbanas 

também são suscetíveis de sofrê-las – já 

vimos esse filme muitas vezes, o que 

mostra que a inclusão de um espaço no 

perímetro urbano não faz a mágica de 

conter as respostas da natureza às 

agressões humanas. 

 

A Lei 12.651/12 é uma lei nacional, que 

serve como parâmetro de proteção 

mínimo e obrigatório para todos os 

estados e municípios, à luz do regime 

jurídico constitucional da competência 

legislativa concorrente, segundo o qual à 

União compete a edição de normas 

gerais (artigo 24, §1º, CF) e aos estados, 

Distrito Federal e municípios compete 

suplementar as normas gerais (artigo 

24, §2º c/c artigo 30, II, CF), para 

atender as suas peculiaridades. 

 

Como as normas gerais devem dispor 

sobre standards de proteção passíveis de 

ser observados em todo o país, a 

despeito de todas as diferenças 

regionais, culturais, econômicas e 

ambientais existentes, não podem 

adentrar nas particularidades estaduais 

e municipais, sob pena de 

inconstitucionalidade. Por outro lado, as 

normas gerais que realmente se limitem 

a estabelecer um padrão uniforme e 

razoável para todo o país (sem descer a 

minúcias, portanto) devem ser 

observadas por todos os entes políticos, 

os quais somente podem editar normas 

mais restritivas, nunca normas menos 

restritivas – isso porque a norma geral é 

o piso de proteção que a lei nacional 

entendeu válido e necessário para todo o 

Brasil. 

 

Contudo, em meio às chuvas torrenciais 

de dezembro último, foi publicada a Lei 

14.285/21, que alterou a Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa e inverteu 

a lógica da norma geral como patamar 

mínimo de proteção. 

 

A lei expressamente excepciona as áreas 

urbanas consolidadas[1] do parâmetro 

geral de proteção estabelecido pela Lei 

12.651/12 para as APPs das margens de 

rios, permitindo que os municípios que 

desejem adotar metragem diferente da 

prevista no artigo 4º, I, assim o façam, 

por meio de lei municipal, desde que 

observadas as exigências legais 

indicadas no artigo 4º, §10. 

 

O que a nova lei faz é dispensar o 

município de cumprir o parâmetro da 

norma geral no que tange às matas 

ciliares. Nas áreas urbanas 

consolidadas, a legislação municipal 

está autorizada a criar um parâmetro 

próprio, totalmente desvinculado do 

artigo 4º, I da Lei 12.651/12. Vale dizer: 

pode adotar uma metragem maior, mas 

também uma metragem menor, talvez 

muito menor – o que é mais provável 

que aconteça, dada a pressão mais 

intensa, e por vezes irresistível, do setor 

econômico sobre os entes locais. 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.285-de-29-de-dezembro-de-2021-370917982
https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.285-de-29-de-dezembro-de-2021-370917982
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lei-14-285-21-matas-ciliares-areas-urbanas-consolidadas-03022022#_ftn1
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Com isso, a Lei 14.285/21 faz cair por 

terra, por assim dizer, a decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) no Tema 1010, que 

discutiu se a largura mínima da faixa de 

APP de curso hídrico natural em área 

urbana consolidada seria de 15 metros 

de cada lado, nos termos do artigo 4º, 

III, da Lei 6.766/76, ou 30 metros, 

conforme artigo 4º, I da Lei 12.651/12, 

tendo o tribunal adotado a tese da 

prevalência do regime da Lei 12.651/12, 

por ser norma especial com relação à Lei 

de Parcelamento do Solo Urbano (STJ – 

Resp 1.770.760 SC, relator ministro 

Benedito Gonçalves, j. 28.04.2021). 

 

Com a nova disciplina legal, a mesma lei 

que fixa a largura mínima da APP de 

cursos d’água em 30 metros passa a 

dispor que tal metragem não 

necessariamente precisa ser adotada nas 

áreas urbanas consolidadas. E agora, 

nem mesmo a faixa mínima de 15 metros 

de cada margem, prevista na Lei 

6.766/76, precisa ser respeitada, já que a 

Lei 14.285/21, fazendo o “serviço 

completo”, cuidou de alterar a Lei de 

Parcelamento do Solo para excluir a 

metragem mínima da área non 

aedificandi outrora existente ao longo 

das águas correntes e dormentes, 

deixando que sejam estabelecidas na lei 

municipal de planejamento territorial, 

nos termos indicados em diagnóstico 

socioambiental elaborado pelo 

município (artigo 4º, III-B). 

 

A Lei 14.285/21 servirá à regularização 

de ocupações ilegais ocorridas no 

passado, visto que muitas áreas 

desmatadas e ocupadas ao arrepio da lei 

simplesmente deixarão de ser APP, logo 

ficarão livres das restrições da Lei 

12.651/12. Da mesma forma, abrirá 

novos espaços para ocupação nas faixas 

marginais dos cursos hídricos, 

estimulando o estabelecimento de 

moradias ou outras atividades em áreas 

sabidamente suscetíveis às inundações, 

e prejudicando as funções ecológicas 

essenciais cumpridas pela vegetação 

nativa nas margens dos rios. 

 

É bem verdade que a liberdade dos 

municípios na adoção de novos 

parâmetros das matas ciliares nas áreas 

urbanas consolidadas não é irrestrita, 

pois, conforme previsto no §10 do artigo 

4º, as normas municipais editadas para 

tal fim devem vedar a ocupação de áreas 

com riscos de desastres (inciso I); 

observar as diretrizes do plano de 

recursos hídricos, do plano de bacia, do 

plano de drenagem ou do plano de 

saneamento básico, se houver (inciso 

II); e prever que as atividades ou os 

empreendimentos a serem instalados 

nas áreas de preservação permanente 

urbanas devem observar os casos de 

utilidade pública, de interesse social ou 

de baixo impacto ambiental fixados na 

Lei 12.651/12 (inciso III). 

 

Com relação à esta última exigência, não 

chega a representar um “freio” aos 

municípios interessados na redução das 

APPs das margens de rios, como alguns 

estão defendendo. Afinal, ela se refere às 

hipóteses excepcionais de supressão de 

vegetação de APP, já previstas no Código 

Florestal, as quais não serão aplicáveis 

às áreas porventura excluídas da mata 

ciliar urbana pela legislação municipal, 

tendo em vista que tais áreas 

simplesmente deixarão de ser APP, logo, 

poderão ser suprimidas 

independentemente de utilidade 

pública, interesse social e baixo impacto 

ambiental. 

 

O §10 do artigo 4º também exige que as 

leis municipais sejam editadas somente 

depois de ouvidos os conselhos 

estaduais, municipais ou distrital de 

meio ambiente. De início pode-se pensar 

https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
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que a consulta aos conselhos de meio 

ambiente terá o condão de garantir um 

viés democrático ao processo, com a 

participação popular na definição da 

extensão da APP das faixas marginais de 

cursos d’água, já que os conselhos 

devem ter, entre os seus membros, 

representantes da sociedade civil 

organizada. Há que se notar, contudo: os 

conselhos serão ouvidos, mas não 

deliberarão. Logo, não será de se 

estranhar que alguns municípios se 

distanciem das recomendações dos 

conselhos se encontrarem algum 

argumento técnico ou social que o 

justifique. 

 

Não pretendemos, com base no temor de 

desvirtuamento da lei florestal acima 

exposto, negar ao município a 

competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local ou para 

suplementar a norma geral nacional e 

estadual – até porque a Constituição não 

nos permitiria fazê-lo, dada a 

competência legislativa municipal 

constante do artigo 30, I e II. 

 

No entanto, com fundamento na própria 

norma constitucional, defendemos que o 

limite da atuação normativa municipal é 

o interesse local, e a preservação dos 

cursos hídricos, por meio da 

manutenção de vegetação em suas faixas 

marginais, está além do interesse local, 

logo, é matéria passível de ser regulada 

pela norma nacional – por isso, não 

concordamos com os que argumentam 

que o artigo 4º, I da Lei 12.651/12 invade 

a competência dos entes subnacionais, 

por ter saído do campo da generalidade 

ao definir iguais metragens de APP para 

todas as regiões do país. 

 

Já se encontra em curso uma 

mobilização de entidades sem fins 

lucrativos e partidos políticos para 

ajuizar uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade em face da Lei 

14.285/21. À vista disso, é possível que 

norma tão preocupante não permaneça 

muito tempo no ordenamento jurídico. 

Aguardemos o desfecho judicial, 

torcendo para que, enquanto isso, as 

próximas estações chuvosas não causem 

mais estragos ambientais e sociais. 

 
[1] Cf. artigo 3º, XXVI, Lei 12.651/2012, 

incluído pela Lei 14.285/21. 
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Brasil 

Corte moderado de imposto é 
possível, afirma Guedes 
 
Ministro descarta fundo de 
estabilização de combustíveis 
 
Por Estevão Taiar e Marcelo Ribeiro — 
De Brasília 
02/02/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Paulo Guedes: fim das bandeiras 

vermelhas de energia “logo ali à frente” 

— Foto: Myke Sena/MS 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

afirmou ontem que o governo federal 

estuda reduzir de maneira moderada 

alguns impostos. Entre eles, estão os que 

incidem sobre o diesel e o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI). Guedes 

também criticou a ideia de criar um 

fundo de estabilização para preços de 

combustíveis. 

 

“Estamos estudando isso [redução de 

impostos] com muita moderação, quais 

impostos poderiam ser moderadamente 

reduzidos”, disse, em evento virtual 

promovido pelo Credit Suisse. Se 

confirmada, a redução de impostos 

ocorrerá num ano de eleição e servirá de 

munição para a campanha do presidente 

Jair Bolsonaro (PL) por um segundo 

mandato. 

 

Ontem, o Valor publicou que o governo 

avaliava zerar a alíquota do IPI. No 

evento, Guedes foi questionado sobre o 

tema e a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) dos Combustíveis. 

 

“Sempre foi parte do nosso programa 

que aumentos de arrecadação seriam 

transformados em simplificação ou 

redução de impostos”, afirmou. 

 

O ministro mencionou que no ano 

passado a arrecadação cresceu quase R$ 

300 bilhões em relação a 2020, dos 

quais R$ 100 bilhões foram de ganhos 

permanentes. 

 

“Se não querem fazer uma reforma do IR 

[Imposto de Renda], esse aumento da 

arrecadação não vai ficar na mão de um 

Estado obeso”, disse. 

 

De acordo com Guedes, a fim de 

diminuir os impostos, o governo federal 

poderia abrir mão, por exemplo, de 10% 

a 20% do crescimento estrutural da 

arrecadação. Nesse caso, o déficit 

primário cresceria do 0,4% do Produto 

Interno Bruto (PIB) registrado no ano 

passado para algo em torno de 0,6% a 

0,7%, nos cálculos dele. 

 

Segundo o ministro, a redução do IPI 

serviria “para beneficiar o setor 

industrial, o consumo de massa” e 

“reduzir a incidência de impostos sobre 

os mais frágeis”. Já a arrecadação sobre 
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o diesel está em torno de R$ 18 bilhões 

por ano. 

 

“Poderíamos reduzir um pouco isso aí 

também”, afirmou. 

 

No caso da redução dos impostos sobre 

gasolina, Guedes se mostrou menos 

favorável. De acordo com ele, talvez não 

faça sentido adotar uma medida 

semelhante a um subsídio para a 

gasolina “se estamos em direção a uma 

economia verde”. Ele ainda disse que “já 

estamos começando a sinalizar que 

vamos reduzir impostos indiretos 

também”. 

 

No evento, o ministro foi questionado 

sobre a proposta de criação de um fundo 

de estabilização para os preços de 

combustíveis e fez duras críticas à ideia, 

considerada por ele com poucas chances 

de sucesso e cara. “Mais de 80% dos 

fundos para estabilização de preços [de 

combustíveis] em outros países deram 

errado”, afirmou. “Os que estão vivos 

custam muito caro para a população.” 

 

Guedes destacou, por exemplo, que a 

primeira proposta a respeito do tema 

indicava gastos anuais na casa dos R$ 

120 bilhões, “três vezes o que era o Bolsa 

Família”. 

 

“É mais fácil erradicar pobreza do que 

subsidiar gasolina”, disse. 

 

Após reunião com Guedes, na noite de 

segunda-feira, o presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), já tinha dado mais 

detalhes sobre o rumo que a discussão 

deve tomar. Lira afirmou que o projeto 

que tratará do preço dos combustíveis 

deve se restringir à tributação do óleo 

diesel. A redução de impostos sobre 

gasolina e álcool não deve ser incluída na 

proposta. Ele indicou que o governo 

também estuda alguma medida em 

relação ao preço do gás de cozinha. 

 

“Está afastada a possibilidade do fundo 

[de estabilização]. E na questão da 

gasolina e do álcool, aparentemente, 

também. Então vai focar no óleo diesel. 

Vamos ver que medida vai se tomar 

sobre o gás, porque é importantíssimo e 

atinge uma camada da população muito 

carente”, afirmou Lira. 

 

No ano passado, a gasolina subiu 47,5%, 

e o etanol, 62,3%, segundo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), medido pelo IBGE. Já o 

óleo diesel ficou 46% mais caro no ano, 

e o gás de botijão subiu 37% em 12 

meses. 

 

O governo federal chegou a avaliar a 

criação do fundo de estabilização para o 

preço dos combustíveis, mas a hipótese 

perdeu força diante da perspectiva de 

que não haveria recursos suficientes 

para amenizar a alta do dólar e do 

petróleo nos próximos meses. 

 

Também está descartada que a redução 

do ICMS, tributo cobrado pelos Estados 

sobre os combustíveis, seja incluída no 

texto da PEC. A proposta ficará restrita a 

tributos federais. “Aqui as discussões 

[ficaram concentradas] de maneira bem 

ampla nos impostos federais, do que o 

governo pode fazer”, disse Lira. 

 

Guedes ainda afirmou no evento do 

Credit Suisse que “a previsão é que 

sejam removidas as bandeiras 

vermelhas [de energia] logo ali à frente”, 

diminuindo os preços. 

 

“O regime de chuvas voltou a 

reabastecer reservatórios”, 

disse. (Colaboraram Lu Aiko Otta e 

Edna Simão) 
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2022/02/02/corte-moderado-de-

imposto-e-possivel-afirma-
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Finanças 

Juro de longo prazo ainda 
elevado castiga economia 
 
Taxas perto de 11% ampliam efeito 
negativo da alta da Selic 
 
Por Lucinda Pinto e Victor Rezende — 
De São Paulo 
02/02/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Para Honorato, do Bradesco, o que 

explica a pressão sobre os juros de longo 

prazo é o risco fiscal, que voltou a crescer 

— Foto: Ana Paula Paiva/Valor 

 

Em meio ao debate sobre o quanto o 

Banco Central (BC) ainda terá de apertar 

a política monetária para conter a 

inflação, cresce a preocupação com o 

comportamento dos juros de longo 

prazo, que não cedem, e castigam de 

forma muito mais duradoura a vida de 

famílias e empresas. A expectativa dos 

analistas é que a Selic suba hoje para 

10,75% e, assim, retome o nível de dois 

dígitos, abandonado em meados de 

2017. Mas, quando se olha para os juros 

futuros, o mercado continua a operar em 

níveis superiores a 11%, como se 

houvesse uma aposta de que, mesmo 

depois do aperto monetário em vigor, a 

taxa permanecerá elevada por muitos 

anos. 

 

Na prática, esse movimento provoca um 

efeito ainda mais nocivo à economia do 

que o aperto monetário em si, que já é 

fonte de preocupação dos economistas. 

A alta da Selic - que acumula até aqui 

7,25 pontos percentuais desde o início 

do ciclo, em março de 2021, fora o novo 

aumento de 1,5 ponto esperado para 

hoje - tem como consequência o 

esfriamento do consumo, seja porque o 

crédito fica mais caro, seja porque se cria 

um estímulo à poupança. Também leva 

o investidor a migrar para a renda fixa, o 

que explica parte da queda no preço das 

ações no segundo semestre do ano 

passado. 

 

As taxas de longo prazo, mais elevadas, 

ampliam esse efeito contracionista e 

podem torná-lo mais duradouro e 

disseminado. São as taxas futuras que 

encarecem as linhas de financiamento 

dos projetos de infraestrutura, cujo 

prazo também é mais estendido, 

gerando, inclusive, riscos de oferta à 

frente. Esse juro longo, que indica algum 

tipo de distorção e muita incerteza sobre 

o futuro da economia, pode até mesmo 

afastar o investidor e inviabilizar 

projetos de horizontes ampliados. Ao 

mesmo tempo, essas taxas podem 

derrubar o valor das companhias, uma 

vez que o “valuation” é calculado 

levando-se em consideração as taxas 

longas. “A taxa de desconto ficou mais 

alta, o que significa que o valor projetado 

para as companhias passa a ficar menor 

quando se traz a valor presente”, define 

Igor Lima, sócio e gestor da Trafalgar. 

 

Para o economista-chefe do Bradesco, 

Fernando Honorato, o que explica essa 

pressão sobre os juros de longo prazo é o 

risco fiscal, que voltou a crescer nos 

últimos meses. Ele lembra que uma série 
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de melhorias no arcabouço fiscal, 

realizadas a partir de 2016, permitiram 

que a curva a termo de juros passasse 

por um ajuste e voltasse a refletir com 

mais clareza as condições da economia. 

Além do teto de gastos, a mudança na 

dinâmica do mercado de crédito, com a 

redução da oferta de linhas subsidiadas 

por bancos públicos, e a criação da Taxa 

de Longo Prazo (TLP) contribuíram para 

essa correção. 

 

 
Para ele, é esse risco que explica o juro 

real projetado pelas NTN-Bs de longo 

prazo, que hoje está em torno de 5,6%, 

muito acima do que se via antes da 

pandemia, de 3,5%. “Reputo o aumento 

do prêmio das taxas mais longas às 

mudanças que aconteceram no teto de 

gastos.” Honorato admite que o fato de o 

ciclo de alta da taxa de juros ainda estar 

em curso traz alguma pressão sobre as 

taxas de longo prazo. “Quando a Selic 

está indo para 12%, é difícil operar com 

uma curva muito ‘desinclinada’ [taxas 

longas mais baixas do que as mais 

curtas], mas, se tivéssemos segurança no 

regime fiscal, certamente teríamos um 

desenho diferente.” 

 

O problema desse quadro, explica, é que 

o efeito de esfriar a economia, que a 

política monetária pretende provocar, 

fica mais intenso e duradouro. “Se a 

política monetária não está alinhada à 

fiscal, a percepção de risco aumenta e 

acontece um efeito oposto ao desejável, 

que é o encarecimento da dívida e o 

afastamento do investidor de longo 

prazo do Brasil”, afirma Honorato. 

“Ninguém estaria adiando IPO [oferta 

inicial de ações] se fosse só pela política 

monetária.” 

 

Em revisão de cenário macroeconômico 

publicada ontem, o Bradesco elevou sua 

projeção para a Selic no fim do ciclo de 

aperto monetário de 11,75% para 

12,25%. Além disso, o banco cortou a 

estimativa de crescimento do PIB deste 

ano de 0,8% para 0,5%. 

 

Os efeitos do juro longo e das condições 

financeiras como um todo, que estão 

mais apertadas, deixa no ar um cenário 

“bastante negativo” para a atividade 

econômica, alerta o economista-chefe da 

ASA Investments, Gustavo Ribeiro, que 

projeta retração de 0,5% no PIB deste 

ano. “Dificilmente não veremos um PIB 

que não apresentará um desempenho 

negativo neste ano. No começo de 

janeiro, o aperto das condições 

financeiras ultrapassou o pior momento 

da pandemia e chegou a um nível tão 

restritivo quanto o que vimos no pior 

momento de 2015. Isso vem tanto da 

piora com a alta dos juros internacionais 

quanto de fatores domésticos. A 

confiança em queda e ruídos elevados 

contribuem com um cenário de PIB 

negativo”, diz. 

 

Em janeiro, aperto das condições 

financeiras ultrapassou o pior 

momento da pandemia e voltou 

aos níveis de 2015 

 

Outro aspecto a ser notado é o custo da 

dívida pública, que está no centro do 

debate e é grande fonte de incerteza para 

o investidor. Neste ponto, diz Sérgio 

Goldenstein, estrategista-chefe da 

Renascença, a Selic tem um impacto 

mais direto sobre o estoque da dívida. 

Além da fatia de 36,8% de títulos pós-
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fixados (R$ 2,1 trilhões), o volume de R$ 

1 trilhão em operações compromissadas 

também é corrigido pela Selic. O efeito 

do juro longo será percebido, portanto, 

na rolagem da dívida pública. 

 

Neste ano, o total de dívida mobiliária 

doméstica a vencer é de R$ 1,16 trilhão 

e, se for mantido o padrão atual, cerca de 

40% desse volume será feito por meio de 

prefixados ou NTN-B, mas a taxas mais 

altas do que nos últimos três anos. “O 

mercado tem capacidade limitada de 

absorver risco prefixado, o apetite do 

investidor vem sendo limitado pela 

dinâmica da curva”, afirma Goldenstein. 

“E, para que a curva ‘feche’, as incertezas 

políticas e fiscais têm que diminuir e o 

processo de desinflação precisa se 

consolidar.” 

 

Ribeiro, da ASA, observa ainda que, 

além das questões domésticas, o país 

tem de lidar também com fatores que 

vêm de fora, no momento em que se 

debate o futuro da política monetária 

dos Estados Unidos. O forte discurso 

adotado pelo Federal Reserve (Fed, o 

banco central americano) desde o início 

do ano promoveu uma escalada dos 

juros globais, especialmente em 

mercados desenvolvidos, o que dá apoio 

à visão de uma taxa de juros neutra mais 

alta. 

 

“Tivemos uma inflexão importante nos 

ativos globais, com a precificação de alta 

de juros pelo Fed desde a virada do ano. 

Temos visto várias sinalizações com tom 

‘hawkish’ [conservador] do Fed e a barra 

para uma elevação de juros não 

acontecer em março é muito alta. Além 

disso, a redução do balanço também vai 

começar bem antes. Isso gerou uma 

mudança significativa na precificação do 

mercado”, diz Ribeiro. Para ele, o 

cenário ficou “menos benigno de forma 

relativamente rápida” e não afeta 

somente o Brasil, mas vários países. “O 

pano de fundo internacional é menos 

favorável, já que estamos caminhando 

para uma diminuição da liquidez.” 

 

O economista-chefe da Truxt 

Investimentos, Arthur Carvalho, 

também avalia a reprecificação dos 

rumos da política monetária nos EUA 

como um fator adicional de pressão 

sobre os ativos de mercados emergentes. 

Para ele, contudo, “dado o tamanho do 

movimento do juro real americano de 

dez anos, que foi de -1,1% para -0,6%, 

acho que o juro longo brasileiro reagiu 

pouco”. 

 

Ao comparar com os níveis do fim do 

ano passado, Carvalho diz perceber um 

aperto adicional nas condições 

financeiras, que ocorreu em especial na 

primeira metade do mês de janeiro. “O 

BC quer combater a inflação e precisa de 

condições financeiras mais apertadas 

para a economia desacelerar e para que 

as pressões de preços passem. Para que 

não haja efeitos de segunda ordem dos 

choques que estamos vendo, o aperto 

das condições financeiras é parte do 

esperado. Esse aperto está associado à 

incerteza inerente ao processo eleitoral, 

vai machucar bastante a atividade e o 

mercado ainda não parece ter colocado o 

tamanho do impacto nos preços dos 

ativos.” 

 

Não por acaso, Carvalho também vê à 

frente um cenário negativo para a 

economia brasileira, ao projetar 

contração de 0,4% no PIB deste ano. 

“Parte é por desaceleração do consumo, 

em especial na segunda metade do ano. 

Já começamos a ver no fim de 2021 uma 

desaceleração do crédito, o que é 

esperado, e esperamos que isso se 

intensifique na medida em que a política 

monetária continua a ser repassada para 

a economia como um todo. A outra parte 
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vem dos investimentos, que devem ser 

fracos neste ano”, diz o economista. 

 

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

ia/2022/02/02/juro-de-longo-prazo-

ainda-elevado-castiga-economia.ghtml  
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Empresas 

Americanas e Vibra começam 
a operar rede de conveniência 
 
Sociedade une marcas BR Mania e 
Local e vai expandir lojas de 
conveniência em postos e vizinhanças 
 
Por Maria Luíza Filgueiras e Felipe 
Laurence — De São Paulo 
02/02/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 
Um ano depois de ser anunciada, a joint 

venture da Americanas e da Vibra 

(antiga BR Distribuidora) começa a 

operar. Batizada de VEM Conveniência, 

a sociedade recebeu autorização 

regulatória na virada do ano e conseguiu 

finalmente se estruturar como unidade 

de negócio independente. 

 

Quem está à frente da operação é Natália 

Cid, executiva experiente nesse tipo de 

varejo - antes de assumir como CEO da 

VEM, já era “head” da unidade de 

negócios de franquias da Vibra, foi 

consultora de gestão de franquias da 

Ipiranga e diretora do negócio de 

conveniência da Raízen. 

 

Unindo as redes dos postos, a BR Mania, 

com as lojas de vizinhança, Local, a 

companhia soma 1.257 lojas. Com mais 

de 8 mil postos, a Vibra já mapeou a 

viabilidade comercial de 2 mil lojas 

adicionais, excluindo pontos aqueles em 

rodovias, cidades do interior ou áreas 

sem fluxo ou demanda para esse tipo de 

serviço. 

 

Na Local, a VEM ainda vai definir o 

plano de expansão, mas o que já está 

definido é a implementação do modelo 

de franquias também para a bandeira - o 

mais comum nos postos, mas uma 

guinada na estratégia da Americanas em 

conveniência e perecíveis. A empresa 

teve contato com franquias 

recentemente, ao comprar a Uni.co, 

dona da Puket e Imaginarium. 

 

“A VEM nasce com a união de duas 

gigantes, que tem complementariedade 

e potência. A ambição é grande, mas 

vamos agora aprovar o plano de 

negócios definitivo”, diz Natália. “Para a 

Vibra, trazer um parceiro estratégico vai 

ajudar a resolver gaps do negócio e 

fortalecer a proposta de valor para a 

ampliar a rede da BR Mania.” 

 

A rede BR Mania tem uma penetração de 

15% nos postos, ante 19% da média de 

mercado. A sociedade com a Americanas 

foi uma resposta da Vibra ao avanço da 

Ipiranga e da Raízen no negócio de 

varejo. Agora, a meta da companhia é 

ultrapassar essa média do mercado. “A 

companhia espera um aumento de 700 

pontos base na penetração média de 

lojas de conveniência, a 21%”, 

escreveram os analistas do Citi, em 

relatório. O banco cita que a Vibra 

espera elevar a margem bruta das lojas 

de 35% para 45%. 

 

Com a Americanas, um modelo de 

análise será a compra e distribuição para 

as lojas de forma centralizada, o que 

pode tornar a logística e o custo do 

negócio mais atrativo para o 

franqueado. “O posto é mais rentável 

que a loja, que por sua vez é mais 

complexa de administrar, são mais 

SKUs, diferentes jornadas ao longo do 

dia, então o próprio revendedor tem esse 

conflito de rentabilidade e gestão. 

Queremos ajudar nessa questão”, 

explica a executiva. 
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A Americanas também pode usar as lojas 

da VEM de apoio para o e-commerce, 

aumentando sua capilaridade e 

reduzindo tempo de entrega e 

introduzindo a BR nessa dinâmica do 

ecossistema online/off-line. "A 

Americanas tem o Mercado, por 

exemplo, e a BR tem as lojas com 

horários que funcionam quando muitas 

outras estão fechadas", exemplifica a 

CEO. 

 

Para os analistas da XP, a negociação 

conjunta de produtos e alguma parceria 

com a fintech da Americanas também 

podem ser uma vantagem. “A 

experiência em operação de lojas de 

varejo da Americanas deve contribuir 

para ganhos financeiros na operação 

através de adequação do sortimento das 

lojas, economia de custos ao se 

beneficiar do poder de negociação que a 

Americanas tem com os fornecedores, 

uso de Ame Digital nas lojas e aumento 

do fluxo da loja com iniciativas 

multicanais”, escreveram os analistas da 

varejo da XP, em relatório. 

 

Quando anunciaram a JV no ano 

passado, as companhias informaram um 

‘enterprise value’ (ações mais dívida) de 

R$ 995 milhões. Cada sócia tem 50% da 

VEM. 

 

 
Natália Cid, CEO da VEM: companhia já 

mapeou mais 2 mil postos para abertura 

de lojas da BR Mania — Foto: Alexandre 

Brum/Ag. Enquadrar 
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Legislação 

Mais de 50% dos votos de 
Rosa Weber foram pró-
contribuinte na pandemia 
 
Levantamento do Insper revela perfil da 
ministra, que será a próxima presidente 
do STF 
 
Por Gilmara Santos — De São Paulo 
02/02/2022 05h03  Atualizado há 12 
minutos 

 

 
Rosa Weber: sobre a tese do século, 

votou a favor dos contribuintes tanto em 

relação ao mérito como na modulação — 

Foto: Nelson Jr./SCO/STF 

 

A partir de setembro, a ministra Rosa 

Weber assume a presidência do 

Supremo Tribunal Federal (STF). Uma 

análise do perfil da magistrada em 

relação a questões tributárias, 

realizada por professores do Insper, 

com base em inteligência artificial, 

revela que, nos anos de 2020 e 

2021, mais de 50% dos votos dela foram 

favoráveis aos contribuintes. 

 

Considerando esse período mais 

recente, durante a pandemia, em que 

um volume recorde de processos 

tributários foram julgados pela Corte, o 

levantamento do instituto de ensino 

concluiu que a ministra 

proferiu 24 votos favoráveis aos 

contribuintes, 19 desfavoráveis 

e 3 parcialmente desfavoráveis. 

 

“A ministra Rosa Weber é muito atenta 

à colegialidade e, em temas de alto 

impacto, evita decisões monocráticas 

[de um ministro só], levando para a 

apreciação do Plenário”, diz o professor 

e tributarista Breno Vasconcelos, do 

Insper. “Além disso, suas decisões são 

bem fundamentadas e citam muitos 

precedentes do STF”. 

 

O professor conta que, há cinco anos, o 

instituto analisa o perfil dos ministros 

do Supremo. Com base em inteligência 

artificial, dizem que é possível entender 

quantitativamente e qualitativamente 

como cada ministro se posiciona. 

 

Ao analisar os acórdãos do STF de um 

outro período, entre 2017 e 2019, a 

ministra foi a quarta magistrada do 

Supremo que mais votou a favor dos 

contribuintes. “Ficou atrás apenas dos 

ministros Celso de Mello e Marco 

Aurélio Mello, que já se aposentaram, 

e de Luís Roberto Barroso”, diz a 

professora tributarista Carla Novo, 

também do Insper. 

 

Nesse período, o volume de votos da 

ministra, pró-contribuinte, é de 40%. 

“Nessa análise comparativa, ela não tem 

percentual tão alto porque quando fala 

em voto de turma, por exemplo, tem 

muitos acórdãos em que negou 

provimento por questões processuais”, 

explica Carla. 

 

Para Vasconcelos, isso comprova o perfil 

equilibrado dela. “Fica reforçado 

quando se olha para os votos que ela 

proferiu como relatora: foram cinco 

relatados, com três votos favoráveis ao 

contribuinte, um parcialmente e um 
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neutro”, complementa Carla. Nos 19 

casos em que votou de forma contrária 

ao contribuinte, a magistrada não atuou 

na relatoria. 

 

Entre os votos favoráveis aos 

contribuintes, os tributaristas destacam 

a tese do século - pela exclusão 

do ICMS da base de cálculo 

do PIS e Cofins (RE nº 574.706). Com 

a retirada do imposto estadual, os 

valores a pagar ao governo federal 

ficaram menores. 

 

Sobre a tese do século, Vasconcelos 

aponta que Rosa Weber votou 

favoravelmente aos contribuintes tanto 

em relação ao mérito como também no 

julgamento que definiu a modulação de 

efeitos da decisão. “Entendeu que não 

era o caso de modular sobre o tempo em 

que surtiria efeito. Afirmou ainda que, 

em caso de litígios tributários, sempre 

vai ter um impacto e a modulação 

esvaziaria o próprio contencioso 

tributário”, diz o professor. 

 

Em seus argumentos nesse processo, a 

ministra destacou que “não há que se 

falar em cenário de alteração ou 

modificação de jurisprudência deste STF 

(...) a decisão proferida no presente RE 

apenas confirmou interpretação jurídica 

há muito sinalizada por este Tribunal”, 

disse. Em relação à possibilidade de 

modulação, considerou ainda que “por 

óbvio que o argumento do impacto 

orçamentário é relevante para o Direito, 

mas essa relevância não pode ser 

traduzida em interesse jurídico 

imediato”. 

 

No voto proferido no julgamento sobre 

crédito de PIS e Cofins para a compra 

de sucata, chamou a atenção de 

tributaristas e economistas a ministra 

considerar a elasticidade de 

mercado (RE nº 607.109). “No regime 

de mercado, em que os agentes têm 

liberdade para fixar os seus preços, 

nunca será possível garantir que, por 

exemplo, uma diminuição da carga 

tributária se converterá numa efetiva 

redução do preço cobrado pelo vendedor 

de um bem, além de fatores outros”, 

declarou Rosa Weber. 

 

Os professores do Insper também 

destacam a personalidade de Rosa 

Weber na relação com os advogados 

representantes dos contribuintes e os 

procuradores da Fazenda. “Ela recebe 

memoriais e faz audiência. Não é 

fechada para ouvir os argumentos das 

partes”, afirma Carla sobre a futura 

presidente da Corte. 

 

O período durante o qual a ministra for 

presidente do STF não deverá ser de 

instabilidade, segundo 

Vasconcelos. “Ela tem consistência, é 

discreta, não vai gerar polêmica. Além 

da colegialidade, é preocupada com a 

segurança jurídica”, diz. 

 

Os professores avaliam também que, 

quando cai um processo nas mãos da 

magistrada, se as partes fizerem um 

trabalho bem-feito de análise dos votos 

anteriores dela, terão um prognóstico do 

voto a ser proferido. “Ela não vai sacar 

argumento do nada”, afirma 

Vasconcelos. 

 

Pesquisador do Núcleo de Estudos 

Fiscais da FGV Direito SP, Thiago 

Buschinelli Sorrentino pondera que é 

preciso considerar as funções que o 

presidente recebe e que os demais 

ministros não têm. “Ele assume uma 

posição política, pensando no próprio 

sistema”, ressalta. 

 

O presidente do Supremo tem ao menos 

três faculdades poderosas: definir a 

pauta da Corte, conceder a suspensão de 
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segurança, liminar ou tutela antecipada 

com efeito abrangente e assumir 

também a presidência do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). 

 

“Olhando para o passado tem essa 

amostragem de que se posicionou mais a 

favor [do contribuinte] do que 

contra, mas ela não é ministra conhecida 

por tratar matéria tributária com muito 

interesse e nem muito a fundo”, diz o 

pesquisador da FGV. Segundo ele, Rosa 

Weber vai sentir se há clima 

de estabilidade econômica para 

propor esses casos. “É natural de todos 

os ministros que assumem a 

presidência”, compara. 

 

Dentro do Plenário, Sorrentino estima 

que a ministra vai analisar previamente, 

se há consenso, seja de mérito ou 

modulação, antes de colocar temas 

tributários na pauta de julgamentos. 

“Ela não deve pautar coisas que não têm 

certa segurança em relação à decisão, 

para garantir estabilidade neste 

momento tão conturbado do país”, 

analisa. “Deve pautar matéria sem muita 

repercussão e que não traga prejuízo ao 

erário público”, acrescenta. 

 

O CNJ define a política administrativa e 

financeira do Judiciário. Isso acontece, 

ao estabelecer metas mensuráveis para 

os magistrados, cujo descumprimento 

pode gerar consequências negativas 

para as suas carreiras. “Nesse contexto, 

a nova presidente poderia estimular o 

CNJ a envolver-se na propositura de 

soluções para as execuções fiscais, como 

a própria revisão da fase administrativa 

de controle da validade do crédito 

tributário”, indica o professor da FGV. 

 

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

cia/2022/02/02/mais-de-50-dos-

votos-de-rosa-weber-foram-pro-

contribuinte-na-pandemia.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/02/mais-de-50-dos-votos-de-rosa-weber-foram-pro-contribuinte-na-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/02/mais-de-50-dos-votos-de-rosa-weber-foram-pro-contribuinte-na-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/02/mais-de-50-dos-votos-de-rosa-weber-foram-pro-contribuinte-na-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/02/mais-de-50-dos-votos-de-rosa-weber-foram-pro-contribuinte-na-pandemia.ghtml
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Jurídico 

Carf cancela turmas e mantém 
sessões da Câmara Superior – 
mas sem bilhões 
 
Teto das discussões, nos julgamentos 
virtuais, é de R$ 36 milhões 
 
Brasília 
02/02/2022 07h00  Atualizado há 59 
minutos 

 
O Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) cancelou mais sessões de 

julgamento previstas para a próxima 

semana por causa do movimento 

dos auditores fiscais. Porém, serão 

mantidas as sessões da 1ª Turma da 

Câmara Superior, por falta de adesão 

dos conselheiros que a integram, o que 

manteria o quórum necessário para o 

julgamento. 

 

Porém, como os julgamentos serão 

virtuais, nada de processos bilionários 

na pauta – o teto das discussões é de R$ 

36 milhões. 

 

Voltam a pauta processos que estavam 

na lista de janeiro, como processo 

administrativo sobre autuação de R$ 14 

milhões recebida pela Assembleia de 

Deus por causa da suspensão da 

isenção tributária das unidades de Santa 

Catarina e do Sudoeste do Paraná. Além 

da cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins 

de valores recebidos pela Renato 

Aragão Produções Artísticas - do 

humorista Didi, de Os Trapalhões - para 

a realização de filmes. 

 
Fachada externa do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF) — Foto: André Corrêa/André 

Corrêa/Senado Federal 

 

Na pauta da próxima terça-feira há 

diversos processos sobre “operações 

societárias” na pauta. Em geral, são 

processos que tratam de autuações 

recebidas em decorrência de 

amortizações de ágio. 

 

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

r-juridico/post/2022/02/carf-cancela-

turmas-e-mantem-sessoes-da-camara-

superior-mas-sem-bilhoes.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/carf-cancela-turmas-e-mantem-sessoes-da-camara-superior-mas-sem-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/carf-cancela-turmas-e-mantem-sessoes-da-camara-superior-mas-sem-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/carf-cancela-turmas-e-mantem-sessoes-da-camara-superior-mas-sem-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/carf-cancela-turmas-e-mantem-sessoes-da-camara-superior-mas-sem-bilhoes.ghtml
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Economia 

Selic, a taxa básica de juros, 
deve voltar a dois dígitos 
nesta quarta. Veja as 
previsões do mercado 
 
Taxa estava em um dígito desde 2017 e 
deve ser elevada a 10,75% ao ano. 
Inflação persistente e receio com 
expectativas explicam postura rígida do 
BC 
 
Vitor da Costa 
02/02/2022 - 00:00 / Atualizado em 
02/02/2022 - 10:12 
 

O Copom está coordenando o maior 

ciclo de elevação de juros desde 2002 

Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters 

 

RIO — O aumento persistente das 

cotações de commodities, como 

alimentos e petróleo, e expectativas de 

preços na economia para os próximos 

anos ainda desancoradas se somam ao 

risco fiscal  doméstico e ao contexto 

mundial mais desafiador para compor o 

cenário no qual o Banco Central (BC) 

decide hoje a nova taxa básica de juros, 

a Selic. 

 

Essa soma de fatores ainda alimentando 

a inflação deve pressionar o Comitê de 

Política Monetária (Copom) do BC a 

elevar a taxa básica de juros em 1,5 ponto 

percentual nesta quarta-feira, quando 

termina a sua reunião de dois dias. 

Com o novo aumento, a Selic deve sair 

dos atuais 9,25% para 10,75% anuais, em 

linha com o que o próprio Copom 

sinalizou em sua última reunião. 

 

Será a primeira vez desde julho de 2017 

que o juro básico do país voltará à casa 

dos dois dígitos. 

 

O que preevem os analistas do 
mercado? 
 
Para a reunião desta quarta, é consenso 

entre agentes do mercado uma elevação 

de 1,5 ponto percentual. Levantamento 

do GLOBO com 21 instituições mostra 

unanimidade em torno dos 10,75%. 

 

— Está dado que o Copom deve elevar a 

Selic em 150 pontos-base amanhã. A 

razão é por causa da desancoragem das 

expectativas de inflação. Isso acaba 

fazendo com que o BC tenha que 

priorizar o controle da inflação em 

detrimento da atividade econômica para 

que possa estabilizar o ambiente 

macroeconômico — disse o estrategista-

chefe do Mizuho, Luciano Rostagno. 

  
Qual será o teto para a Selic? 
 
O fato de a prévia da inflação oficial, 

o IPCA-15 de janeiro, ter vindo acima 

das expectativas e com núcleos e difusão 

piores do que o esperado aumentou as 

preocupações do mercado. 

 

Além disso, a continuidade da alta 

das commodities no exterior, como é o 

caso do petróleo, e pressões internas 

sobre os preços dos alimentos por 

problemas nas safras acentuam as 

pressões inflacionárias. Isso sem citar o 

risco fiscal e seus efeitos negativos para 

o câmbio e, por tabela, para a inflação. 

 

O economista da Rio Bravo 

Investimentos, João Leal, destaca que o 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-banco-central-eleva-juros-para-925-no-maior-ciclo-de-altas-desde-2002-com-pais-em-recessao-tecnica-25311295
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-previa-da-inflacao-desacelera-para-058-em-janeiro-mas-ainda-esta-em-dois-digitos-em-12-meses-25367984
https://oglobo.globo.com/economia/2270-petroleo-atinge-maior-valor-em-oito-anos-com-tensoes-entre-russia-ucrania-25368184
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-estiagem-no-sul-afeta-colheita-de-soja-milho-analistas-preveem-impacto-nos-precos-25344640
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dado acima do esperado em janeiro 

ainda vai pesar bastante na decisão do 

Copom. 

 

Ele também cita a preocupação do banco 

em manter as expectativas para a 

inflação nos próximos anos ancoradas, 

após não ter conseguido cumprir sua 

meta em 2021. 

 

— Essas surpresas inflacionárias nos 

últimos meses têm afetado as 

expectativas de inflação de 2023, que é o 

ano que tem mais peso para as decisões 

do Copom. E essas expectativas já 

mostram uma pequena desancoragem 

frente à meta de 3,3% para o ano que 

vem. 

 

Em alta até março 
 
Leal ainda projeta que o teto da Selic seja 

atingido em março. No entanto, apenas 

o arrefecimento dos preços nas 

próximas divulgações é que, de fato, 

indicará, até onde a taxa básica pode 

chegar neste ano. 

 

A chefe de economia da Rico, Rachel de 

Sá, ressalta que o atual cenário 

macroeconômico ainda impõe ao BC a 

adoção de uma política monetária 

contracionista. 

 

— A nossa expectativa é que o teto seja 

11,5%, não porque acreditamos que o 

banco vai ser leniente, mas porque 

olhando para a inflação de 2022 e 2023, 

esse é um aperto suficientemente grande 

para trazer a inflação para a meta no ano 

que vem — disse Rachel, destacando que 

o aperto monetário demanda um tempo 

para fazer efeito na economia. 

 

Influência da alta dos juros nos 
EUA 
 
Para os analistas, o aumento de juros no 

exterior, principalmente por parte do 

Federal Reserve, o Fed, o banco central 

americano, não deve ter tanto impacto 

na decisão, pois um cenário externo 

mais desafiador já está precificado nos 

últimos comunicados do Copom. 

 

Sobre o risco fiscal, que tanto penalizou 

o real em 2021, Leal, da Rio Bravo, 

destaca que será importante 

acompanhar ao longo do ano as 

sinalizações dos presidenciáveis sobre a 

política econômica. 

 

— Indicações em direção às mudanças 

nas regras fiscais sem propor outra regra 

factível e que controle as despesas 

públicas vão ser bastante ruim para 

câmbio e para a inflação. 

 

Atenção às entrelinhas do 
comunicado 
 
O consenso dá mais importância para o 

comunicado do Comitê, que será 

divulgado após a reunião. 

 

Os agentes de mercado buscam pistas 

sobre o que os membros do Comitê 

esperam para os próximos encontros a 

fim de melhor calcular em que ponto 

virá o teto da Selic e se há possibilidade 

de desaceleração no ciclo de aumento de 

juros, que começou no início do ano 

passado. 

 

No último Boletim Focus, relatório 

semanal divulgado pelo BC com a 

mediana das estimativas do mercado, a 

estimativa para a Selic ao final deste ano 

estava em 11,75% e 8% ao término de 

2022. 

 

Parte do mercado entende que o BC deve 

manter o tom mais duro no combate à 

inflação, indicando mais uma alta na 

mesma magnitude ou um pouco inferior 

para a próxima reunião. Outra parte 

entende que a autoridade monetária não 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-em-carta-guedes-campos-neto-minimiza-risco-fiscal-cita-energia-efeito-global-para-justificar-inflacao-acima-da-meta-25349944
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/965822-bolsa-sobe-com-ajuda-de-commodities-bc-americano-indica-alta-de-juros-para-marco-25368057
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/965822-bolsa-sobe-com-ajuda-de-commodities-bc-americano-indica-alta-de-juros-para-marco-25368057
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deve se comprometer com uma dose de 

aperto, dado o nível de incerteza. 

 

— A estratégia talvez seja manter a porta 

aberta e dizer que vai depender dos 

dados para tomar a decisão da próxima 

reunião. Essa me parece ser a estratégia 

mais conveniente para o BC e o mercado 

aceitaria melhor — disse Leal. 

 

Rostagno, do Mizuho, acredita que os 

membros do Copom deixarão a porta 

aberta para desacelerar o ritmo de alta 

na reunião de março, sem o 

comprometimento com um novo 

aumento na casa de 1,5 ponto 

percentual. 

 

— Um fator de ricos que pode levar o BC 

a estender o ciclo de aperto monetário 

para além de março é o preço do petróleo 

no mercado internacional, o que pode 

fazer com que a inflação desacelere de 

uma forma mais lenta e impactar as 

expectativas de inflação tanto para este 

ano quanto para o ano que vem. 

  

https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/selic-taxa-basica-de-
juros-deve-voltar-dois-digitos-nesta-
quarta-veja-as-previsoes-do-mercado-
25377083  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/selic-taxa-basica-de-juros-deve-voltar-dois-digitos-nesta-quarta-veja-as-previsoes-do-mercado-25377083
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/selic-taxa-basica-de-juros-deve-voltar-dois-digitos-nesta-quarta-veja-as-previsoes-do-mercado-25377083
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/selic-taxa-basica-de-juros-deve-voltar-dois-digitos-nesta-quarta-veja-as-previsoes-do-mercado-25377083
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/selic-taxa-basica-de-juros-deve-voltar-dois-digitos-nesta-quarta-veja-as-previsoes-do-mercado-25377083
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/selic-taxa-basica-de-juros-deve-voltar-dois-digitos-nesta-quarta-veja-as-previsoes-do-mercado-25377083
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Economia 

Prova de vida não será mais 
feita presencialmente, 
anuncia presidente do INSS 
 
Governo federal vai consultar bases de 
dados para detectar 'movimentos' de 
cidadãos 
 
Daniel Gullino 
02/02/2022 - 10:14 / Atualizado em 
02/02/2022 - 10:58 
 

Agência do INSS em Brasília Foto: Jorge 

William/Agência O Globo/15-01-2020 

 

 

BRASÍLIA — O presidente do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), José 

Carlos Oliveira, anunciou nesta quarta-

feira que aposentados, pensionistas e 

outros titulares de benefícios não terão 

que fazer mais a prova de vida 

presencialmente. De acordo com 

Oliveira, esse trabalho será feito pelo 

próprio governo, que consultará bases 

de dados públicas e privadas para saber 

se a pessoa continua viva. 

 

O anúncio foi feito durante cerimônia no 

Palácio do Planalto, na qual o presidente 

Jair Bolsonaro assinou uma portaria 

com as novas regras. A prova de vida tem 

o objetivo de evitar fraudes no 

pagamento de benefícios. 

 

— A partir de agora, a obrigação de fazer 

a prova de vida é nossa, do INSS. Como 

faremos? Com todas as bases de todos os 

órgãos do governo — discursou Oliveira. 

— Nós faremos a busca dessas bases, 

tanto no governo federal, estadual e 

municipal, e também em entidades 

privadas. 

 

O presidente do INSS citou, entre as 

bases de dados que serão consultadas, a 

renovação da carteira de identidade ou 

do passaporte ou o registro de votação. 

 

Caso o governo não encontre um 

"movimento" do cidadão, uma equipe 

irá até a casa do beneficiário para 

realizar a prova de vida. Essa operação 

será feita por meio de parcerias, uma 

delas com os Correios, segundo Oliveira. 

 

— Se nós não encontramos um 

movimento do cidadão em uma dessas 

bases, mesmo assim o cidadão não vai 

precisar sair de casa para fazer a prova 

de vida. O INSS proverá meios, com 

parcerias que fará, para que essa 

entidade parceira vá na residência e faça 

a captura biométrica na porta do 

segurado. 
  
https://oglobo.globo.com/economia/pr
ova-de-vida-nao-sera-mais-feita-
presencialmente-anuncia-presidente-
do-inss-25377459  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/prova-de-vida-nao-sera-mais-feita-presencialmente-anuncia-presidente-do-inss-25377459
https://oglobo.globo.com/economia/prova-de-vida-nao-sera-mais-feita-presencialmente-anuncia-presidente-do-inss-25377459
https://oglobo.globo.com/economia/prova-de-vida-nao-sera-mais-feita-presencialmente-anuncia-presidente-do-inss-25377459
https://oglobo.globo.com/economia/prova-de-vida-nao-sera-mais-feita-presencialmente-anuncia-presidente-do-inss-25377459
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Economia 

Arrecadação do ICMS bate 
recorde com altas da conta de 
luz e da gasolina 
 
Imposto estadual acumula R$ 637 
bilhões em 2021, aumento de 22,6% em 
relação ao ano anterior, no maior 
crescimento desde 1999; Bolsonaro 
pressiona governadores a reduzirem a 
alíquota 

 
Daniel Weterman, O Estado de S.Paulo 
02 de fevereiro de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - A arrecadação dos Estados 

com o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços 

(ICMS) bateu recorde e atingiu R$ 637 

bilhões em 2021, com crescimento de 

22,6% em relação ao ano anterior, de 

acordo com dados do Conselho 

Nacional de Política Fazendária 

(Confaz) obtidos 

pelo Estadão/Broadcast. Os governos 

estaduais não haviam registrado um 

crescimento nesse nível desde 1999, 

início da série histórica. 

 

O aumento nos preços da energia 

elétrica e dos combustíveis turbinou 

a arrecadação dos governos estaduais no 

ano passado, além da retomada de 

atividades econômicas após o período de 

maior restrição da pandemia de covid-

19. O tributo entrou na discussão sobre 

o preço dos combustíveis em ano 

eleitoral. O presidente Jair 

Bolsonaro pressiona os governadores 

a reduzirem a alíquota, após terem 

congelado a cobrança. Eles, porém, 

não querem abrir mão da arrecadação e 

dizem não contar com a “ajuda” 

da inflação para repetir o resultado 

neste ano. 

 

Desoneração do ICMS sobre os 

combustíveis pode não reduzir os preços 

para o consumidor e ainda causar um 

efeito fiscal negativo para a economia. 

Foto: Werther Santana/Estadão - 

26/10/2021 

 

Bolsonaro negocia uma Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) 

para eliminar a cobrança de 

impostos do governo federal e dos 

Estados sobre o diesel. A medida 

deve ser debatida no início dos 

trabalhos do Congresso neste ano, 

que serão retomados hoje.  

 

Especialistas avaliam que o ano eleitoral 

pode até levar o poder público a 

desonerar os combustíveis, mas a 

medida pode não reduzir os preços para 

o consumidor e ainda causar um efeito 

fiscal negativo com a economia 

do País estagnada. 

 

Caixa 
 
Os Estados que mais tiveram 

crescimento na arrecadação do imposto 

foram Mato Grosso, com incremento 

de 45,5%, e Goiás, com aumento de 

quase 32% em relação às receitas de 

2020. Quase todos os outros tiveram 

aumento de arrecadação superior a 

20%.  

 

O ICMS representa 86% da arrecadação 

direta dos Estados. A maior parte da 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/confaz-conselho-nacional-de-politica-fazendaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/confaz-conselho-nacional-de-politica-fazendaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/confaz-conselho-nacional-de-politica-fazendaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia%20el%C3%A9trica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia%20el%C3%A9trica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combust%C3%ADveis%5B
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronav%C3%ADrus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronav%C3%ADrus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Jair%20Bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Jair%20Bolsonaro
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,secretarios-aprovam-congelamento-do-icms-sobre-combustiveis-ate-fim-de-marco,70003962139
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,secretarios-aprovam-congelamento-do-icms-sobre-combustiveis-ate-fim-de-marco,70003962139
https://tudo-sobre.estadao.com.br/infla%C3%A7%C3%A3o
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-ira-zerar-imposto-sobre-diesel-se-congresso-permitir,70003965929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-ira-zerar-imposto-sobre-diesel-se-congresso-permitir,70003965929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-ira-zerar-imposto-sobre-diesel-se-congresso-permitir,70003965929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-ira-zerar-imposto-sobre-diesel-se-congresso-permitir,70003965929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-ira-zerar-imposto-sobre-diesel-se-congresso-permitir,70003965929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,congresso-deve-focar-em-reducao-do-preco-do-diesel-e-do-gas-na-pec-dos-combustiveis,70003966414
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,congresso-deve-focar-em-reducao-do-preco-do-diesel-e-do-gas-na-pec-dos-combustiveis,70003966414
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mato-grosso-estado
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arrecadação é destinada ao pagamento 

de funcionários públicos. Além disso, 

um quarto das receitas é transferido 

para municípios. Por isso, mexer na 

arrecadação do tributo tem gerado 

polêmica.  

 

“O ICMS é um grão de areia no preço e 

tem um impacto grande nas contas 

apertadas em 2022 para Estados e 

municípios. Não vamos contar, espero, 

com elevação da inflação que ajudou nas 

receitas em 2021. Deve ter, e desejamos 

é queda da inflação”, afirmou o 

governador do Piauí e coordenador do 

Fórum dos Governadores, Wellington 

Dias (PT). 

 

O que os Estados argumentam é que a 

arrecadação recorde em 2021 não pode 

servir de parâmetro para uma redução 

do ICMS sobre os combustíveis neste 

ano. “Aqui em Minas, se formos 

absorver isso e voltar a pagar atrasado o 

salário dos servidores públicos e 

parcelar o décimo terceiro em dez 

meses, eu não aceitarei”, disse o 

governador de Minas, Romeu Zema 

(Novo). 

 

Preço 
 
O ICMS é apenas parte da composição 

do preço da gasolina e do diesel, mas 

o aumento dos preços acaba turbinando 

a arrecadação dos governos estaduais. 

No ano passado, os derivados de 

petróleo foram responsáveis por 17% da 

arrecadação do ICMS nos Estados. Além 

dos impostos, o preço do combustível é 

calculado com base no valor cobrado 

pela Petrobras nas refinarias, que vem 

sendo impactado pelo aumento do preço 

do petróleo no mercado internacional 

e do dólar, moeda influenciada por 

turbulências políticas. 

 

Funcionalismo 
 

Há ainda o componente eleitoral. Como 

mostrou o Estadão, ao menos 14 

governadores, que devem concorrer a 

cargos neste ano, projetam 

recomposições inflacionárias ou 

aumentos reais para 2022 aos 

servidores. Parte deles já aprovou 

projetos que miram determinadas 

categorias, com destaque para 

professores e policiais. 

 

Pelo lado das receitas, a PEC dos 

combustíveis pressiona os governadores 

a mexerem no ICMS, mas pode não 

surtir efeitos a um custo fiscal alto. “O 

impacto pode ser nenhum até. Os 

Estados terão a faculdade de reduzir ou 

não o ICMS do combustível, e os 

governos estaduais são altamente 

dependentes do ICMS”, disse 

o coordenador do curso de 

Tributação sobre Consumo do 

Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários (Ibet), André Félix 

Ricotta de Oliveira. “O governo 

federal está sinalizando assim: Eu estou 

reduzindo e o seu governador está 

fazendo o quê? Se o governador tiver 

interesses políticos, ele vai ficar em uma 

situação complicada.” 

 

Na avaliação do especialista, o aumento 

nos preços dos derivados de petróleo no 

mercado internacional e a pressão 

inflacionária ainda insistente apontam 

para um preço ainda alto dos 

combustíveis neste ano, o que deve 

manter os cofres estaduais abastecidos 

em 2022. “Se os preços não aumentam, 

o ICMS também não arrecada mais. No 

final das contas, o preço deve continuar 

aumentando para o contribuinte porque 

não há nenhuma política efetiva nem da 

União nem dos Estados”, disse Oliveira.  
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ias/geral,arrecadacao-do-icms-bate-
recorde-com-altas-da-conta-de-luz-e-
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Economia 

Governo vai cruzar dados 
para dispensar segurados do 
INSS de fazerem prova de vida 
presencial 
 
Novas regras já valem, mas instituto vai 
ter até 31 de dezembro deste ano para 
implementar a mudança; até lá, 
o bloqueio de pagamento de benefícios 
por falta da comprovação de vida fica 
suspenso 

 

Redação, O Estado de S.Paulo 

02 de fevereiro de 2022 | 10h54 

 
BRASÍLIA - O governo promete fazer 

cruzamento de dados para que os 

segurados do INSS sejam dispensados 

de ir presencialmente aos bancos para 

fazerem a chamada prova de vida.  

 

A prova de vida é feita uma vez por ano 

pelas instituições financeiras com o 

objetivo de impedir fraudes e garantir o 

pagamento dos benefícios sem 

interrupções. Em razão da pandemia 

da covid-19, a exigência tinha sido 

suspensa em março de 2020 até 1º de 

junho de 2021. 

 

As mudanças já valem a partir de hoje, 

mas o INSS vai ter até o dia 31 de 

dezembro des 2022 para  concluir a 

implementação. Até essa data, 

o bloqueio de pagamento de benefícios 

por falta da comprovação de vida fica 

suspenso. 

Prova de vida foi suspensa em março de 

2020 até junho de 2021, por conta da 

covid-19; governo irá cruzar dados ou 

buscar a captura da biometria do 

beneficiário em casa.  Foto: Werther 

Santana/Estadão 

 

Segundo o presidente do INSS, José 

Carlos Oliveira, o governo passará a 

cruzar outros tipos de dados (incluindo 

informações de Estados, municípios e 

empresas privadas) para confirmar que 

a pessoa está viva, dispensando a 

presença física nas agências. 

 

"A partir de agora, a obrigação de fazer a 

prova de vida é nossa, do INSS. Como 

faremos? Com todas as bases de dados 

de todos os órgãos de governo. Se o 

cidadão renovou um passaporte, se o 

cidadão tirou uma carteira de 

identidade ou renovou uma carteira de 

identidade; se o cidadão votou, e de dois 

em dois anos ele vota; se o cidadão fez 

uma transferência de imóvel; se o 

cidadão fez uma transferência de 

veículo; se o cidadão fez uma operação 

na iniciativa privada, nós vamos aceitar 

isso como prova de vida", exemplificou o 

presidente do INSS. 

 

Ele participou de cerimônia no Palácio 

do Planalto junto com o presidente Jair 

Bolsonaro. "Levar pessoa acima de 80 

anos para fazer prova de vida é um ato 

de desumanidade", disse Bolsonaro. 

Segundo Oliveira, 36 milhões de 

brasileiros se deslocam para fazer a 

prova de vida atualmente, sendo que 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inss-instituto-nacional-do-seguro-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
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https://tudo-sobre.estadao.com.br/jose-carlos-oliveira
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cerca de 5 milhões tem mais de 80 anos 

de idade. 

 

De acordo com o presidente do INSS, 

mesmo que não haja registro de 

atividades, o governo buscará a captura 

da biometria do beneficiário em casa. 

"O INSS proverá meios, com parcerias 

que fará, para que o servidor, 

o Correio, para que essa entidade 

parceira vá à residência e faça a captura 

biométrica na porta do segurado. Para 

que o segurado não saia mais da sua 

residência", afirmou. Segundo 

comunicado do Ministério do Trabalho e 

Previdência, também serão usados 

servidores do INSS ou entidades 

conveniadas e parcerias, mas os detalhes 

só vão ser divulgados depois. 

 

Ato do presidente também definirá 

quais serão os meios, informações 

registradas ou base de dados aceitos 

como prova de vida. Poderão ser 

utilizados, por exemplo, os registros 

de vacinação, de consultas no Sistema 

Único de Saúde (SUS), 

aquisição ou renovação de empréstimo 

consignado, votação nas eleições, 

emissão de passaporte, carteira de 

identidade ou de carteira de 

motorista, entre outros.  

 

Mesmo assim, se o segurado do INSS 

quiser ir presencialmente ao banco para 

realizar a prova de vida, a instituição 

financeira não pode se recusar a fazer a 

comprovação. 

 

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

ias/geral,governo-vai-cruzar-dados-

para-dispensar-segurados-do-inss-de-

fazerem-prova-de-vida-

presencial,70003967571   
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Economia 

INSS terá prova de vida 
automática e aposentado não 
precisará sair de casa 
 
Verificação será feita nas bases de 
dados do governo federal, de estados e 
municípios 

 
2.fev.2022 às 10h05Atualizado: 
2.fev.2022 às 11h11 
Suzana Petropouleas 
SÃO PAULO 
 
O governo federal anunciou nesta 

quarta-feira (2) o fim da prova de vida 

presencial de todos aposentados, 

pensionistas e outros beneficiários 

do INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social). A prova passará a ser feita de 

forma digital, via cruzamento de dados 

de bases dos governos federal, estadual e 

municipal, além de entidades privadas, 

segundo o governo. 

 

Os cerca de 36 milhões de beneficiários 

que faziam a prova de vida anualmente 

não precisarão mais se deslocar até uma 

agência bancária. Se o governo não 

encontrar nas bases de dados evidências 

de que o segurado está vivo, irá até sua 

residência para capturar dados 

biométricos como digitais e foto do 

rosto, segundo o presidente do INSS, 

José Carlos Oliveira. 

 

VEJA O QUE SERÁ ANALISADO 
PARA ATESTAR A VIDA DO 
SEGURADO: 
 

 registros de vacinação 

 consultas no SUS 

 comprovante de votação nas 

eleições 

 emissão ou renovação de 

passaporte 

 emissão ou segunda via da 

carteira de identidade 

 emissão ou renovação da carteira 

de motorista 

 operações privadas, ainda não 

especificadas pelo governo 

 

Agência do INSS na Vila Mariana, em 

setembro de 2020 – Folhapress 

 

A portaria com as novas regras foi 

assinada nesta manhã em cerimônia no 

Palácio do Planalto, com a presença de 

Oliveira, o presidente Jair Bolsonaro, o 

ministro do Trabalho e Previdência 

Onyx Lorenzoni e o ministro da Casa 

Civil, Ciro Nogueira. O governo não 

forneceu mais detalhes sobre quando a 

medida entrará em vigor. 

 

"A partir de agora a obrigação de fazer a 

prova de vida é nossa, do INSS. Faremos 

isso cruzando dados de todas as bases: se 

o cidadão votou, tirou passaporte, 

transferiu um imóvel ou veículo, tirou 

um RG, se fez inclusive uma operação 

privada, nós vamos aceitar isso como 

prova de vida", disse Oliveira. "Se não 

encontrarmos nenhuma movimentação 

do cidadão, ainda assim ele não terá que 

sair de casa. Oferecemos meios para que 

o servidor ou Correios vá a residência e 

faça a captura dos dados biométricos na 

porta da casa do segurado, para que ele 

não tenha que sair." 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/suzana-petropouleas.shtml
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Até agora, a prova de vida era feita nos 

bancos responsáveis pelo pagamento, 

seja no atendimento pessoal, pelo caixa 

eletrônico (com biometria) ou em 

aplicativos (para algumas instituições). 

A prova de vida digital, pelo site ou 

aplicativo Meu INSS, era uma opção 

restrita para os segurados que têm 

biometria facial registrada no Denatran 

(Departamento Nacional de Trânsito) 

ou TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ou 

seja, pelas bases de dados da carteira de 

motorista e do título de eleitor. 

 

O procedimento é obrigatório para todos 

que recebem benefícios por meio de 

conta-corrente, poupança ou cartão 

magnético. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/02/vacinacao-consulta-no-sus-

e-carteira-de-motorista-valerao-como-

prova-de-vida-do-inss.shtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Petróleo sobe rumo a 
máximas de 7 anos com queda 
de estoques nos EUA 
 
Oferta global apertada e tensões 
geopolíticas aumentaram preços em 
15% em 2022 

 
2.fev.2022 às 9h45Atualizado: 
2.fev.2022 às 11h14 
Julia PayneAhmad 
GhaddarOlesya Astakhova 
LONDRES | REUTERS 
 
Os preços do petróleo subiam nesta 

quarta-feira (2) em direção a máximas 

de sete anos atingidas na semana 

passada, com uma queda nos estoques 

de petróleo dos EUA, confirmando forte 

demanda e oferta apertada. Porém, os 

investidores permaneciam cautelosos 

antes de reunião da Opep+ prevista para 

o final do dia. 

 

O petróleo Brent subia US$ 0,01 (R$ 

0,05), ou 0,01%, a US$ 89,17 (R$ 469) 

por barril, às 8:25 (horário de Brasília). 

 

O petróleo dos Estados Unidos avançava 

US$ 0,12 (R$ 0,63), ou 0,14%, a US$ 

88,32 (R$ 464) por barril. 

 

A oferta global apertada e as tensões 

geopolíticas na Europa Oriental e no 

Oriente Médio aumentaram os preços 

do petróleo em cerca de 15% até agora 

este ano. Na sexta-feira (28), os 

benchmarks de petróleo atingiram seus 

preços mais altos desde outubro de 

2014, com o Brent atingindo US$ 91,70 

(R$ 482) e o petróleo dos EUA atingindo 

US$ 88,84 (R$ 467). 

Bomba de petróleo em Midland, no 

Texas, EUA - Nick Oxford - 

22.ago.2018/Reuters 

 

"Acho que o aumento de 400 mil barris 

por dia (da Opep+) está precificado, o 

que, a julgar pelos números recentes de 

conformidade, será menor do que isso 

devido a restrições de produção", disse 

Tamas Varga, analista da PVM Oil 

Associates, acrescentando que o clima 

frio nos Estados Unidos também deve 

sustentar os preços. 

 

Os estoques de petróleo dos EUA caíram 

1,6 milhão de barris na semana 

encerrada em 28 de janeiro, contra a 

estimativa de analistas de um aumento 

de 1,5 milhão de barris, segundo fontes 

do mercado citando números do 

Instituto Americano de Petróleo na 

terça-feira (1). 

 

Mas os estoques de gasolina subiram 5,8 

milhões de barris, acima das 

expectativas dos analistas para um 

aumento de 1,6 milhão de barris. 

 

OPEP+ MANTÉM AUMENTO 
PLANEJADO DE PRODUÇÃO 
APESAR DE ALTA DOS PREÇOS, 
DIZEM FONTES 
 
A Opep+ decidiu nesta quarta-feira (2) 

manter aumentos moderados em sua 

produção de petróleo, disseram duas 

fontes do grupo, apesar da pressão dos 

principais consumidores por uma 

elevação maior na oferta depois que os 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/por-que-o-preco-do-petroleo-esta-disparando-no-mundo-todo.shtml
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preços da commodity atingiram 

máximas de sete anos. 

 

A Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo e aliados liderados 

pela Rússia —um grupo conhecido como 

Opep+, que produz mais de 40% da 

oferta global de petróleo— enfrentaram 

pedidos dos Estados Unidos, Índia e 

outros para bombear mais petróleo à 

medida que as economias se recuperam 

da pandemia. 

 

Mas a Opep+ manteve sua meta de 

aumentos mensais de 400 mil bpd 

(barris por dia) e justificou o aumento 

dos preços do petróleo pelo fracasso das 

nações consumidoras em garantir 

investimentos adequados em 

combustíveis fósseis à medida que 

mudam para energias mais verdes. 

 

Várias fontes da Opep+ também 

disseram que os preços foram 

pressionados por tensões Rússia-EUA. 

Washington acusou Moscou de planejar 

invadir a Ucrânia, o que a Rússia nega. 

 

Os aumentos na produção de petróleo 

são complicados pelo fato de que vários 

membros da Opep lutaram para cumprir 

as metas mensais atuais e não têm 

capacidade ociosa para aumentar ainda 

mais a produção. 

 

O petróleo Brent era negociado acima de 

US$ 90 (R$ 473) o barril nesta quarta-

feira (2) e atingiu uma máxima de sete 

anos de 91,70 dólares na semana 

passada, em meio a tensões na Europa e 

no Oriente Médio. 

 

Um relatório preparado para a reunião 

por especialistas da Opep+ e visto pela 

Reuters manteve a previsão de 

crescimento da demanda mundial de 

petróleo para 2022 inalterada em 4,2 

milhões de bpd e disse que o consumo 

atingiria os níveis pré-pandemia no 

segundo semestre do ano. 

 

A demanda por petróleo estava 

ligeiramente acima de 100 milhões de 

bpd em 2019, mas foi prejudicada pela 

pandemia em 2020. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/02/petroleo-sobe-rumo-a-
maximas-de-7-anos-com-queda-de-
estoques-nos-eua.shtml  
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MP não pode promover 
execução de sentença coletiva 
pelo CDC, diz STJ 
 
2 de fevereiro de 2022, 7h49 
Por Danilo Vital 
 
O Ministério Público não tem 

legitimidade para promover a execução 

de sentença coletiva prevista no artigo 

98 do Código de Defesa do Consumidor. 

Nessa fase do processo, não existe 

interesse público ou social para justificar 

a atuação do parquet. 

 

Sentença limitou retenção de parcelas 

pagas na compra de imóvel, após 

desistência, a 25%, conforme 

jurisprudência do STJ 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por uma incorporadora imobiliária que 

foi alvo de ação civil pública ajuizada 

pelo MP do Rio de Janeiro com objetivo 

de reduzir percentual de retenção de 

parcelas pagas fixada em contrato. 

 

Trata-se do quanto a incorporadora 

pode reter em relação às parcelas já 

quitadas no caso de um comprador 

desistir do negócio. O contrato trazia 

pactuação entre 75% e 90%. 

A jurisprudência do STJ tem como 

padrão o percentual máximo de 25%. 

 

A sentença deu razão ao MP-RJ e 

condenou a empresa a devolver em 

dobro toda e qualquer quantia cobrada 

indevidamente dos consumidores que 

tenha ultrapassado os 25%, mediante 

depósito em sua conta corrente. 

 

Após o trânsito em julgado, o Ministério 

Público fluminense pediu que a 

incorporadora fosse intimada a cumprir 

a sentença coletiva, por meio da 

comprovação da restituição, sob pena de 

multa por descumprimento calculada 

em R$ 10 mil por dia. 

 

Ao STJ, a empresa afirmou que o MP 

não tem legitimidade para tanto. 

Relator, o ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino concordou. 

 

Ele explicou que, embora o artigo 98 do 

Código de Defesa do Consumidor 

admita a execução coletiva pelos entes 

legitimados no artigo 82 — dentre os 

quais está o Ministério Público —, na 

fase de execução não há interesse social 

a justificar a atuação ministerial. 

 

Isso porque a controvérsia sobre núcleo 

de homogeneidade do direito já se 

encontra encerrada. A execução da 

sentença coletiva consumerista consiste 

em: identificar o beneficiário do direito 

reconhecido e descobrir a quantia 

devida a ele. 

 

"Essa particularidade da fase de 

execução constitui óbice à atuação do 

Ministério Público na promoção da 

execução coletiva, pois o interesse social, 

que justificaria a atuação do parquet, à 

luz do artigo 129, inciso III, da 

Constituição, está vinculado ao núcleo 

de homogeneidade do direito, sobre o 
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qual não se controverte na fase de 

execução", explicou. 

 

A conclusão foi unânime na 3ª Turma. 

Votaram com o relator os ministros 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy 

Andrighi. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 
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Juízo recuperacional deve 
analisar pedido de constrição 
de bens de recuperanda 
 
2 de fevereiro de 2022, 7h28 
Por Tábata Viapiana 
 
A constrição do patrimônio de empresas 

em recuperação judicial deve ser 

submetida à análise do juízo 

recuperacional, ainda que se destine à 

satisfação de créditos extraconcursais, e 

mesmo que tenha transcorrido o stay 

period. 

 

Com esse entendimento, a 21ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo negou o pedido de 

um banco pela constrição de bens de 

uma empresa devedora, que está em 

recuperação judicial. Conforme a 

decisão, o pedido deverá ser feito ao 

juízo recuperacional. 

 

O banco sustentou o pedido no fato de 

que o crédito em questão não está sujeito 

à recuperação judicial da devedora. 

Além disso, alegou já ter transcorrido 

o stay period, inexistindo óbice para 

penhora de ativos. O pedido, entretanto, 

foi negado em primeiro e segundo graus. 

 

"Segundo entendimento jurisprudencial 

do C. Superior Tribunal de Justiça, a 

constrição/expropriação do patrimônio 

de empresas em recuperação judicial 

deve ser submetida à análise prévia do 

juízo recuperacional, ainda que se 

destine à satisfação de créditos 

extraconcursais, e mesmo que já 

transcorrido o stay period", disse o 

relator, desembargador Fábio Podestá . 

 

Segundo o magistrado, a competência 

do juízo da recuperação judicial para 

deliberar acerca dos atos constritivos 

da recuperanda visa evitar o bloqueio de 

bens essenciais à atividade empresarial, 

em observância ao princípio da 

preservação da empresa (artigo 47 da 

Lei 11.101/2005) e, portanto, independe 

da natureza do crédito. 

 

"E, na hipótese, a r. decisão recorrida, 

que determinou que eventual pedido de 

constrição de bens da empresa 

executada deverá ser, primeiramente, 

submetido ao juízo da recuperação 

judicial, está em consonância com o 

entendimento supra, devendo, pois, ser 

mantida", concluiu. A decisão se deu por 

unanimidade. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 
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Diplomacia ajuda TSE a 
vencer disputa por chips 
usados em urnas eletrônicas 
 
2 de fevereiro de 2022, 10h49 

Por Danilo Vital 

 

A escassez mundial de chips levou o 

Tribunal Superior Eleitoral a se envolver 

em uma batalha diplomática contra a 

indústria automobilística para garantir a 

compra das peças e a renovação de cerca 

de 300 mil urnas eletrônicas, usadas nas 

eleições brasileiras. 

 

Novas urnas eletrônicas serão entregues 

ao TSE no primeiro semestre de 2022 
Nelson Jr./ASICS/TSE 

 

A falta de semicondutores tem diversas 

causas, desde o aumento da demanda a 

partir da pandemia da Covid-19 até a 

guerra comercial entre Estados Unidos e 

China. Isso fez com que a Positivo 

Tecnologia tivesse dificuldades de 

adquirir essas peças. 

 

A empresa venceu a licitação em julho de 

2020 para produzir parte das urnas que 

serão usadas nas eleições de 2022. A 

previsão divulgada pelo TSE foi de cerca 

de 180 mil unidades ao preço de R$ 

799,9 milhões — o qual poderia ser 

alterado pela disponibilidade 

orçamentária anual. 

 

Em dezembro, a Positivo venceu outra 

licitação, desta vez para fabricar outras 

176 mil urnas eletrônicas, que serão 

usadas a partir de 2024. Desta vez, o 

preço foi de R$ 1,1 bilhão, aceito pelo 

TSE já levando em conta o cenário de 

desabastecimento na cadeia produtiva 

mundial. 

 

Informado desse cenário, o TSE deu 

início a um grande esforço diplomático 

para a obtenção do equipamento. 

"Foram meses de tensão e negociação, 

disputando com indústria 

automobilística que comprava todas as 

peças, em um esforço de convencer as 

empresas que não era uma questão 

econômica, mas institucional", explicou 

o ministro Luís Roberto Barroso. 

 

Com o sucesso da missão diplomática, a 

expectativa é de receber 100 mil novas 

urnas ainda em fevereiro, e o restante 

até maio. Barroso agradeceu 

nominalmente diplomatas e o chefe da 

assessoria de assuntos internacionais, 

José Gilberto Scandiucci, pelos esforços 

empreendidos. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-fev-
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STJ absolve menor com base 
na teoria da perda da chance 
 
5ª turma absolveu adolescente acusado 
de ato infracional análogo ao crime de 
homicídio tentado. 
 
terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 
 
A 5ª turma do STJ aplicou a teoria da 

perda de uma chance para absolver um 

adolescente acusado de ato infracional 

análogo ao crime de homicídio tentado. 

As instâncias ordinárias haviam 

imposto ao menor a medida 

socioeducativa mais grave prevista no 

ECA, com base apenas em depoimentos 

indiretos, pois, além do próprio 

acusado, não foram ouvidas as 

testemunhas oculares nem as pessoas 

diretamente envolvidas no fato, e não 

foi realizado o exame de corpo de delito 

na vítima. 

 

"O caso destes autos demonstra, 

claramente, a perda da chance 

probatória", afirmou o relator do 

recurso da defesa, ministro Ribeiro 

Dantas, para quem a investigação falha 

"extirpou a chance da produção de 

provas fundamentais para a elucidação 

da controvérsia" - postura que viola o 

artigo 6º, III, do CPP, o qual impõe à 

autoridade policial a obrigação de 

"colher todas as provas que servirem 

para o esclarecimento do fato e suas 

circunstâncias". 

 

 
5ª turma aplica teoria da perda da 

chance e absolve menor.(Imagem: Arte 

Migalhas) 

 

Criada pelo direito francês no âmbito da 

responsabilidade civil, a teoria da perda 

de uma chance, segundo o magistrado, 

foi transportada para o processo penal 

pelos juristas Alexandre Morais da 

Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo. 

"Quando o Ministério Público se 

satisfaz em produzir o mínimo de prova 

possível - por exemplo, arrolando como 

testemunhas somente os policiais que 

prenderam o réu em flagrante -, é, na 

prática, tirada da defesa a possibilidade 

de questionar a denúncia", explicou 

Ribeiro Dantas. 

 

Testemunho indireto não serve 

para condenar 

 

De acordo com o processo, o menor, 

morador de rua, golpeou a vítima com 

um paralelepípedo porque ela teria 

agredido sua namorada, grávida, e um 

amigo, mas a tese de legítima defesa 

não foi aceita. 

 

As instâncias ordinárias entenderam 

que houve excesso na legítima defesa, 

tendo em vista depoimentos do 

bombeiro e da policial militar que 

atenderam a ocorrência quando a briga 

já havia terminado. Os depoentes, por 

sua vez, basearam seus relatos em 

informações de pessoas que estavam no 

local - testemunhas oculares -, mas que, 

por não terem sido identificadas, não 

foram formalmente ouvidas pela 

polícia, nem em juízo. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art6
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Seguindo o voto do relator, a Quinta 

Turma fixou o entendimento de que o 

testemunho indireto (também 

conhecido como testemunho por "ouvir 

dizer" ou hearsay testimony) "não é 

apto para comprovar a ocorrência de 

nenhum elemento do crime e, por 

conseguinte, não serve para 

fundamentar a condenação do réu". A 

utilidade desse tipo de depoimento - 

acrescentou o ministro - é apenas 

indicar ao juízo testemunhas efetivas 

que possam vir a ser ouvidas na 

instrução criminal, na forma do artigo 

209, parágrafo 1º, do CPP. 

 

Ao apresentar diversos entendimentos 

sobre o hearsay testimony no direito 

comparado, Ribeiro Dantas ressaltou 

que o fato efetivamente ocorrido não 

corresponde, necessariamente, à 

percepção da testemunha - percepção 

esta que ainda pode se alterar com o 

passar do tempo. Esses limites da prova 

testemunhal, segundo o relator, 

crescem exponencialmente quando se 

adiciona um intermediário, no caso do 

depoimento por "ouvir dizer". 

 

Para o magistrado, procedimentos 

comuns que podem ser realizados pelo 

juízo para verificar a credibilidade e a 

solidez da narrativa do depoente ficam 

inviabilizados quando se trata de 

testemunho indireto, o qual subtrai das 

partes a prerrogativa - garantida 

pelo artigo 212 do CPP - de inquirir a 

testemunha e apontar eventuais 

inconsistências de seu relato. 

 

Provar a dinâmica dos fatos é 

ônus da acusação 

 

De acordo com o ministro, não há 

explicação no processo para o fato de as 

várias pessoas que presenciaram a briga 

não terem sido identificadas pela 

polícia para posterior depoimento - 

segundo ele, uma "gravíssima omissão". 

 

Quanto à namorada, ao amigo e à 

vítima, Ribeiro Dantas observou que o 

Ministério Público desistiu de ouvi-los 

por serem pessoas em situação de rua, 

sem endereço para intimação, "mas não 

demonstrou ter envidado nenhum 

esforço para localizá-los". Mesmo 

assim, "a única pessoa ouvida em juízo 

e que realmente presenciou os fatos - o 

representado - teve sua justificativa 

completamente descartada pelo Estado, 

sem a apresentação de motivação válida 

para tanto, até porque não se produziu 

prova direta a esse respeito". 

 

Para o relator, o ônus de produzir as 

provas que expliquem a dinâmica dos 

fatos narrados na denúncia é da 

acusação, e não do réu. "Quando a 

acusação não produzir todas as provas 

possíveis e essenciais para a elucidação 

dos fatos - capazes de, em tese, levar à 

absolvição do réu ou confirmar a 

narrativa acusatória caso produzidas -, 

a condenação será inviável, não 

podendo o magistrado condenar com 

fundamento nas provas 

remanescentes", concluiu Ribeiro 

Dantas. 
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STJ adia para 12/5 formação 
de lista de novos ministros 
 
A Corte também manteve até 31/5 o 
regime de trabalho híbrido e a 
realização das sessões de julgamento 
por videoconferência. Segundo o Pleno, 
a escolha da nova data é condizente 
com os esforços para conter o avanço da 
covid-19 no âmbito do Tribunal. 
 
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 
 
O STJ adiou - de 23/2 para 12/5, às 14h 

- a sessão presencial destinada 

à formação das listas para a escolha de 

novos ministros da Corte, em vagas 

reservadas a desembargadores federais. 

O colegiado, por unanimidade, 

também decidiu manter até 31/5 o 

regime de trabalho híbrido e a 

realização das sessões de julgamento 

por videoconferência.  

 

 
Pleno mantém sessões de julgamento 

virtuais até o fim de março.(Imagem: 

Folhapress) 

 

Segundo o Pleno, a escolha da nova data 

é condizente com os esforços para 

conter o avanço da covid-19 no âmbito 

do Tribunal, pois, sendo mantidas as 

sessões de julgamento na modalidade 

virtual, não faria sentido realizar a 

sessão presencial para a formação das 

listas em fevereiro. Essa decisão 

também foi unânime.  

 

Nova avaliação antes do retorno 

 

A decisão sobre o adiamento do retorno 

das atividades presenciais se deve à 

necessidade de proteger a saúde das 

pessoas diante do aumento dos casos de 

covid-19 no DF e do surto de gripe 

causado pelo vírus influenza. 

 

Na última semana de março, o 

presidente do STJ, ministro Humberto 

Martins, ouvirá a equipe da Secretaria 

de Serviços Integrados de Saúde do 

Tribunal para avaliar a situação da 

pandemia, e uma nova sessão do Pleno 

será convocada para discutir o retorno 

das atividades presenciais em abril. 

 

Confira os 16 candidatos, dos cinco 

TRFs, apresentados pelas cortes 

regionais: 

 

TRF-1 

 

1. Des. Carlos Augusto Pires Brandão 

2. Desa. Daniele Maranhão Costa 

3. Des. Marcos Augusto de Sousa 

4. Desa. Mônica Sifuentes 

5. Des. Néviton Guedes 

6. Des. Ney Bello 

 

TRF-2 

 

1. Des. Aluisio Gonçalves de Castro 

Mendes 

2. Des. Messod Azulay Neto 

 

TRF-3 

 

1. Des. Paulo Sérgio Domingues 

 

TRF-4 

 

1. Des. Fernando Quadros da Silva 

2. Des. João Pedro Gebran Neto 
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3. Des. Leandro Paulsen 

4. Des. Victor Luiz dos Santos Laus 

5. Desa. Vivian Josete Pantaleão 

Caminha 

 

TRF-5 

 

1. Des. Cid Marconi Gurgel de Souza 

2. Des. Rogério de Meneses Fialho 

Moreira 
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Indignado, Barroso diz que 
Bolsonaro vazou dados do 
sistema do TSE 
 
Segundo o presidente da Corte 
Eleitoral, ação do presidente facilita o 
ataque por "milícias digitais e hackers 
de todo o mundo". 
 
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 
 
O presidente do TSE, ministro Luís 

Roberto Barroso, afirmou nesta terça-

feira, 1º, na sessão de abertura do ano 

judiciário na Corte, que o presidente 

Jair Bolsonaro vazou informações 

sigilosas do sistema eleitoral brasileiro, 

situação que auxilia "milícias digitais e 

hackers de todo o mundo". A declaração 

se deu em discurso na sessão de 

abertura dos trabalhos do Tribunal 

neste ano.  

 

Indignado, o presidente da Corte 

eleitoral disse que foi necessário tomar 

uma série de providências de reforço da 

segurança para garantir a proteção do 

sistema. Segundo o ministro, "faltam 

adjetivos para a atitude deliberada de 

facilitar a exposição do processo 

eleitoral brasileiro a ataques 

criminosos". 

 

"Informações sigilosas que foram 

fornecidas à polícia Federal para 

auxiliar uma investigação foram 

vazadas pelo próprio presidente da 

República em redes sociais, 

divulgando dados que auxiliam 

milícias digitais e hackers de todo o 

mundo que queiram tentar invadir 

nossos equipamentos. Opresidente da 

República vazou a estrutura interna da 

TI do TSE." 

Em 4 de agosto do ano passado, o 

presidente divulgou nas redes sociais a 

íntegra de um inquérito da Polícia 

Federal que apura suposto ataque ao 

sistema interno do TSE em 2018 - e que, 

conforme o próprio tribunal, não 

representou qualquer risco às eleições. 

O ato resultou na abertura de um 

inquérito por determinação do ministro 

Alexandre de Moraes. Para a Polícia 

Federal, há indícios de crime na 

conduta do presidente. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
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STF retoma a partir de sexta-
feira debate sobre tributação 
de pensão alimentícia 
 

Para especialistas, tema está 
relacionado à igualdade de gênero e 
tributação, neste caso, pode ser 
‘machismo tributário’ 
 
BÁRBARA MENGARDO 
BRASÍLIA 
02/02/2022 07:00Atualizado em 
02/02/2022 às 11:32 
 
comentários 

Foto: Mathieu Stern/Unsplash 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

retomará entre 4 e 11 de fevereiro o 

julgamento de um processo que reúne 

tributação e igualdade de gênero. Trata-

se da ADI 5422, que discute a 

tributação dos valores recebidos como 

pensão alimentícia. 

 

Já são dois votos contrários à incidência 

do Imposto de Renda Pessoa Física 

sobre os alimentos, e a discussão tem 

girado, entre outros argumentos, em 

torno da bitributação gerada pela 

cobrança. Especialistas, porém, 

apontam que o tema está 

profundamente relacionado à igualdade 

de gênero, e que a tributação, neste caso, 

pode ser até mesmo considerada um 

exemplo de machismo tributário. Isso 

porque, nos moldes atuais, a cobrança 

do imposto cria uma situação em que, 

em uma separação, as mulheres paguem 

mais do que os homens. 

 

De acordo com dados da Advocacia-

Geral da União, uma decisão 

desfavorável à União significaria perda 

de arrecadação de R$ 1,05 bilhão anual. 

Neste cenário os contribuintes teriam 

direito ainda a pedir restituição pelos 

últimos cinco anos, o que 

corresponderia a R$ 6,5 bilhões. 

 

Pensão alimentícia é renda? 
 

A ação direta de inconstitucionalidade, 

que será analisada no plenário virtual do 

STF, foi proposta pelo Instituto 

Brasileiro de Direito de Família 

(Ibdfam), que questiona dispositivos da 

lei 7713/81 e do Regulamento do 

Imposto de Renda. Os artigos preveem 

que as pensões alimentícias são 

tributadas pelo Imposto de Renda da 

Pessoa Física (IRPF), em nome de quem 

as recebe. 

 

O instituto salienta ainda que o 

regulamento do Imposto de Renda, por 

outro lado, permite a dedução integral 

do valor da pensão pelo pagador. 

 

Para a entidade, a pensão não pode ser 

considerada como renda, não incidindo, 

assim, o IRPF. “Não é razoável entender-

se como renda o ganho que não é 

suficiente sequer para o custeio das 

despesas, absolutamente necessárias à 

sobrevivência do contribuinte e de seus 

dependentes, estando sob o mesmo teto 

ou não”, opina a entidade em sua petição 

inicial. 

 

“Quando se fala de pensão alimentícia se 

está falando de um provedor que 

recebeu sua renda, tributou e distribuiu 

com sua família. Não surgiu uma renda 
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nova que possa ser tributada”, afirma 

Rolf Madaleno, diretor nacional do 

Ibdfam. “A renda é uma só. Pouco 

importa se essa família vive no mesmo 

teto ou em tetos diferentes”, 

complementa Madaleno, que é professor 

e advogado de família. 

 

Além disso, para o instituto, a tributação 

da pensão gera redução do montante 

recebido pelos dependentes, para os 

quais “o Estado deveria assegurar 

absoluta prioridade”. “O lado mais fraco 

se encontra submetido ao fisco, 

caracterizando uma situação perversa, 

que coloca em perigo a subsistência do 

alimentário”, descreve o instituto em sua 

petição inicial. 

 

A AGU, por outro lado, defende que as 

pensões alimentícias se encaixam no 

conceito de “renda e proventos de 

qualquer natureza”, que define a 

incidência do Imposto de Renda. 

Citando Oscar Valente Cardoso, 

Leandro Paulsen e José Eduardo Soares 

de Melo, a AGU alega, em memoriais, 

que “o fato gerador do imposto de renda 

é a aquisição da disponibilidade de 

acréscimo patrimonial, seja qual for sua 

causa, razão pela qual as pensões 

alimentícias também se amoldam à 

definição legal referida”.   

 

Entre outros argumentos a AGU 

questiona o argumento trazido pelo 

Ibdfam de que é injusta a tributação da 

pensão alimentícia, que é uma verba 

alimentar. Para a Advocacia-Geral da 

União, a argumentação “conduziria à 

conclusão de que qualquer espécie de 

vencimento, salário ou remuneração 

paga ao trabalhador como 

contraprestação pelos seus serviços 

também estaria excluída da abrangência 

do imposto de renda, dado seu caráter 

alimentar”.  

Por fim, a AGU defende que a incidência 

do imposto não gera bitributação. “Os 

valores pagos a título de pensão 

alimentícia são dedutíveis da base de 

cálculo do imposto de renda do 

alimentante, efetivamente afastando a 

incidência do IR sobre essa parte da 

renda, e fazendo o incidir apenas sobre a 

renda do alimentando”, alega em 

memoriais. 

 

2X0 contra a tributação 
 
A ADI 5422 começou a ser julgada em 

março de 2021, e até agora os dois 

ministros que votaram defenderam a 

inconstitucionalidade da incidência do 

Imposto de Renda. Desde outubro do 

ano passado, a análise do assunto está 

suspensa por um pedido de vista do 

ministro Alexandre de Moraes. 

 

O relator, ministro Dias Toffoli, 

considerou que a incidência de IRPF 

sobre a pensão configura dupla 

tributação. Isso porque o montante já foi 

tributado anteriormente, quando 

recebido pela pessoa física que o 

pagou. “Submeter os valores recebidos 

pelo alimentado a título de alimentos ou 

de pensão alimentícia ao imposto de 

renda representa nova incidência do 

mesmo tributo sobre a mesma realidade, 

isto é, sobre aquela parcela que integrou 

o recebimento de renda ou de proventos 

de qualquer natureza pelo alimentante. 

Essa situação não ocorre com outros 

contribuintes“, afirmou em março de 

2021, quando o julgamento foi iniciado. 

 

Toffoli, que foi seguido pelo 

ministro Luís Roberto Barroso, 

sugeriu a tese segundo a qual “é 

inconstitucional a incidência de imposto 

de renda sobre os alimentos ou pensões 

alimentícias quando fundados no direito 

de família”. 
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Em outubro, quando proferiu seu voto, 

Barroso considerou que a pensão não 

pode ser considerada acréscimo 

patrimonial. “O imposto de renda, 

assim, não deve incidir sobre verbas 

indenizatórias ou sobre verbas utilizadas 

para garantir o acesso ao mínimo 

existencial, mas sobre valores que se 

caracterizem como aumento 

patrimonial”, afirmou. 

 

Machismo tributário 
 
Para além da questão da bitributação e 

do mínimo existencial, tributaristas 

salientam que a discussão tem um outro 

viés: de igualdade de gênero. Isso 

porque, em um contexto em que, na 

maioria das vezes, em um cenário de 

separação, são os pais os pagadores de 

pensões, as mulheres têm de tributar os 

valores. Os homens, por outro lado, 

conseguem abater os dispêndios com 

pensões do total a pagar de Imposto de 

Renda.  

 

“[A lei] está claramente onerando aquele 

que fica com a guarda do filho”, afirma a 

advogada Ariane Guimarães, 

cofundadora do grupo Elas Pedem 

Vista.  

 

Já Isabelle Rocha, mestra em direito 

público pela PUC Minas com o tema 

tributação e gênero, explica que, 

atualmente, no caso de separação, o 

responsável pode optar por fazer a 

declaração de Imposto de Renda do filho 

de forma separada, o que, a depender do 

valor da pensão, pode fazer com que o 

montante fique na faixa de isenção. Para 

valores acima da faixa de isenção, há a 

cobrança de IRPF. 

 

Outra opção é incluir o filho como 

dependente. Neste caso é possível 

deduzir alguns gastos, porém o valor 

recebido como pensão é tributado. Em 

alguns casos, pode ocorrer inclusive de o 

responsável “subir” de uma faixa de 

tributação para outra por conta da 

pensão. 

 

“Enquanto quem está com a guarda do 

filho tem um limite bem reduzido de 

dedução relacionado ao dependente, 

quem não está com a guarda, pelo 

simples fato de ter uma ordem judicial 

para pagar a pensão, pode deduzir 

integralmente”, diz Isabelle Rocha, que é 

advogada do Martinelli Advogados. 

 

Para Ariane Guimarães, não é exagero 

dizer que uma decisão contrária à 

incidência do IRPF desfaria uma 

situação de machismo tributário. “É 

mais um dispêndio que nós temos de 

forma diferente em relação aos encargos 

sofridos pelo homem”, defende. 

 

Salário-maternidade 
 
Essa não é a primeira vez que o STF 

analisa um processo que reúne 

tributação e questão de gênero. Em 

2020, ao analisar o RE 576.967, a 

Corte considerou a incidência de 

contribuição previdenciária sobre o 

salário-maternidade fere a isonomia 

entre homens e mulheres. 

 

Na ocasião, foi vencedora a posição de 

que as normas que definiam a 

necessidade de tributação, “ao imporem 

tributação que incide somente quando a 

trabalhadora é mulher e mãe cria 

obstáculo geral à contratação de 

mulheres, por questões exclusivamente 

biológicas, uma vez que torna a 

maternidade um ônus”. 

 

Na ementa do RE consta ainda que “tal 

discriminação não encontra amparo na 

Constituição, que, ao contrário, 

estabelece isonomia entre homens e 

mulheres, bem como a proteção à 

maternidade, à família e à inclusão da 

mulher no mercado de trabalho”. 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2591930
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Gasto com logística reversa 
não gera crédito de 
PIS/Cofins, entende Receita 
 
Essa é primeira publicação do órgão 
sobre o tema, que ainda não chegou ao 
Carf 
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BRASÍLIA 
02/02/2022 07:00 
 
comentários 

Superintendência da Receita Federal, 

em Brasília. Crédito: Marcelo 

Camargo/Agência Brasil 

 

Gastos referentes à estruturação e 

implementação de logística reversa não 

podem ser considerados insumos, e, 

portanto, não geram créditos de PIS e 

Cofins, diz a Receita Federal. O 

entendimento consta na Solução de 

Consulta Cosit 215, divulgada em 

dezembro do ano passado. Trata-se da 

primeira publicação da Receita sobre o 

tema, que ainda não chegou ao Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf). 

 

A logística reversa é um conceito que 

criou a prática de reinserir os resíduos 

ou materiais do pós-consumo em novos 

ciclos produtivos, quando estes não 

podem ser despejados no lixo comum. 

Desde 2010, a logística é uma obrigação 

legal das empresas responsáveis pela 

produção dos resíduos, de acordo com a 

Lei nº 12.305/2010. Alguns dos setores 

que realizam a logística reversa são 

fabricantes de produtos tóxicos, como 

pilhas, celulares, baterias e lâmpadas. 

 

A solução de consulta responde à 

pergunta de uma empresa fabricante e 

importadora de lâmpadas fluorescentes, 

de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista. Para a Receita, os gastos com 

logística reversa pela empresa, embora 

sejam uma imposição legal, não são 

inerentes ao processo de produção, 

sendo apenas uma forma de garantir a 

destinação final ambientalmente 

adequada para os produtos que já foram 

consumidos. Ou seja, seu 

posicionamento é que os gastos em 

questão não se enquadram no conceito 

de insumo definido pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 

 

Em 2018, o STJ definiu que, para fins de 

creditamento de PIS e Cofins, deve ser 

considerado insumo tudo aquilo que é 

essencial para o desenvolvimento da 

atividade, enquadrando-se nos critérios 

de essencialidade e relevância. A decisão 

se deu no Recurso Especial 1.221.170. 

 

Por meio de soluções de consulta, os 

contribuintes podem fazer 

questionamentos à Receita sobre 

situações concretas. As respostas 

vinculam apenas as empresas que 

fizeram a consulta, mas devem ser 

observadas pelos fiscais. Além disso, 

mesmo que não seja vinculante a todos 

os contribuintes, o posicionamento da 

Receita Federal a respeito do tema fica 

acessível, o que pode auxiliar advogados, 

consultores e tomadores de decisões em 

situações parecidas. 

 

A discussão sobre logística reversa 

nunca foi analisada pelo Carf. Além da 

falta de normas, conselheiros apontam 
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dois principais motivos para que isso 

aconteça: o primeiro é que é uma tese 

arriscada, e poucas empresas teriam a 

iniciativa de tomar os créditos de PIS e 

Cofins. 

 

O segundo motivo é que a logística 

reversa é uma prática regulamentada 

recentemente pela Lei nº 12.305/2010, e 

levaria um tempo até chegar ao Carf 

alguma autuação a respeito. De acordo 

com um conselheiro, o Carf pode se 

pronunciar em breve sobre a legalidade 

do entendimento da Receita Federal, já 

que as empresas devem começar a ser 

autuadas com base na Solução de 

Consulta, o que faz com que os recursos 

cheguem ao Carf. 

 

Imposição legal 

 

Para Matheus Bueno, sócio do Bueno 

Tax Lawyers, a solução de consulta 

contradiz outros posicionamentos da 

Receita. Ele explica que na Solução de 

Consulta Cosit 1011, de novembro de 

2021, o órgão considera que por ser uma 

imposição legal, as taxas para utilização 

da infraestrutura portuária devem ser 

consideradas insumo. 

 

Com isso, ele defende que quando o 

gasto decorre de uma obrigação legal, 

sob pena de multa, deve ser considerado 

essencial para a atividade da empresa, 

sendo um insumo. “Como é irrelevante 

se a empresa é obrigada por lei a 

cumprir?”, disse. 

 

“Eu tive a sensação de que a gente saiu 

de um ciclo produtivo para uma reta 

produtiva. Então, se você tem uma uma 

fábrica e você tem que fazer descarte de 

fluente, isso faz parte do ciclo produtivo. 

E esse ciclo produtivo tem que ser 

sustentável”, afirma Alexandre 

Monteiro, sócio da Bocater Advogados. 

 

Para ele, ao considerar que a logística 

reversa não faz parte do processo 

produtivo da empresa, a Receita ignora 

uma parte importante para a própria 

atividade da companhia, que permite 

que ela seja sustentável, contradizendo 

as práticas ESG (environmental, social 

and governance), usadas para medir as 

práticas ambientais, sociais e de 

governança de uma empresa. Ou seja, 

para ele, o posicionamento não fere 

apenas o caixa da empresa, mas também 

dificulta que ela exerça sua 

responsabilidade ambiental. 

 

“Penso que a visão da COSIT poderia ter 

considerado os valores sociais que 

impõe custos financeiros necessários à 

manutenção da geração de receita da 

empresa, que, por sua vez, também é a 

fonte de arrecadação de tributos nesse 

caso”, diz Luciana Aguiar, do Bocater 

Advogados, em concordância com o 

ponto levantado por Monteiro. 
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PEC da Relevância deve ser 
aprovada até junho, diz 
presidente do STJ 
 
Martins conversou com Lira e Pacheco 
sobre proposta que estabelece 
requisitos de admissibilidade de 
recursos especiais na Corte 
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comentários 

O ministro do STJ Humberto Martins | 

Crédito Sergio Amaral/STJ 

 

O presidente do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), Humberto Martins, 

afirmou, durante a sessão de abertura do 

ano Judiciário nesta terça-feira (1/2), 

que a PEC da Relevância (PEC 10/17) 

deverá estar aprovada e inserida na 

Constituição Federal até junho. A 

proposta estabelece requisitos de 

admissibilidade de recursos especiais na 

Corte. 

 

Humberto Martins disse que conversou 

com os presidentes da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do 

Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

na manhã desta terça-feira sobre o 

assunto. 

“Teremos até junho a questão da 

relevância devidamente aprovada e no 

texto da Constituição Federal. Essa é a 

missão constitucional do STJ, tribunal 

de interpretação de teses e do direito 

federal”, disse Martins. 

 

O Senado aprovou em novembro, 

por 70 votos favoráveis e nenhum 

contrário, a PEC da Relevância. O 

texto propõe que, para que o STJ 

examine a admissão de um recurso 

especial, as partes demonstrem a 

relevância das questões discutidas no 

caso. O texto agora retorna para a 

Câmara e, se for aprovado, o tema 

deverá ser regulamentado por meio de 

lei ordinária, que definirá os critérios de 

relevância. 

 

Durante a sessão de abertura, que 

começou com o hino nacional e ocorreu 

em um plenário físico ainda esvaziado 

em função da pandemia de Covid-19, o 

presidente do STJ também ressaltou a 

necessidade de união entre magistrados, 

o Ministério Público e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). Martins 

ressaltou que o STJ se debruçará em 

2022 sobre temas complexos, mas que 

todos serão resolvidos “pela inteligência, 

capacidade e dinamismo” dos ministros. 

 

“Manteremos o compromisso com a 

prestação jurisdicional este ano efetiva, 

célere, produtiva, de eficiência, de 

excelência, estabilizando as relações 

institucionais, promovendo a segurança 

e a estabilidade das decisões e 

garantindo os direitos fundamentais 

postos às nossas apreciações”, disse o 

presidente do STJ. 

 

“Juntos, de mãos dadas, vamos 

construir cada vez mais um Judiciário 

forte, humano, sensível, sobretudo justo 

na boa distribuição da Justiça”, afirmou 

Martins. 
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O novo presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Beto 

Simonetti, ressaltou a sensibilidade e 

generosidade de, em um “ato inédito”, o 

STJ reconhecer a importância e o papel 

que a advocacia tem para o Brasil. 

Embora seja comum a participação da 

OAB na abertura do ano judiciário no 

STJ, desta vez todos os 81 conselheiros 

federais das seccionais da OAB 

compareceram à abertura. Também 

estiveram presentes representantes da 

Associação dos Juízes Federais do Brasil 

(Ajufe) e da Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB). 

 

Simonetti aproveitou a abertura para 

defender que os honorários advocatícios 

sejam deferidos “de acordo com a lei 

processual”. 

 

Nesta quarta-feira (2/2), a Corte 

Especial dará continuidade 

ao julgamento que definirá se os juízes 

podem ou não utilizar a modalidade de 

apreciação equitativa para fixar os 

honorários advocatícios sucumbenciais 

em causas de valor elevado. Na 

apreciação equitativa, os juízes fixam os 

honorários caso a caso, e não por um 

percentual preestabelecido. Para a OAB, 

no entanto, essa apreciação equitativa 

feriria o Código de Processo Civil (CPC). 

 

“Os honorários são sim a fonte de 

subsistência do profissional liberal, que 

possui toda uma estrutura de escritório 

a manter. É por isso que a OAB 

defenderá as prerrogativas 

profissionais, atuando para resgatar a 

dignidade da profissão, e defenderemos 

as disposições do Código de Processo 

Civil em relação aos honorários”, disse o 

presidente da OAB. 

 

A subprocuradora-geral da República, 

Lindôra Araújo, ressaltou que, em 2022, 

o MP é chamado a mediar conflitos 

sobre diversos direitos e que mantém o 

compromisso da “uniformização e 

segurança jurídica”. 

 

Lindôra afirmou que neste ano serão 

julgados temas relevantes, como o 

compartilhamento de dados sem ordem 

judicial em investigações criminais e o 

reajuste de planos de saúde por faixa 

etária. 

 

“Os desafios doravante são grandes este 

ano, em que esperamos superar a 

pandemia da Covid-19”, disse. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 
https://www.jota.info/justica/pec-da-
relevancia-deve-ser-aprovada-ate-
junho-diz-presidente-do-stj-02022022  
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Brasil 

Estados descumprem regra 
que vincula ICMS ao ensino 
 
Prazo acaba em agosto e só 8 entes já se 
adaptaram 
 
Por Gabriel Vasconcelos — Do Rio 
01/02/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Veveu Arruda: vinculação da 

transferência faz prefeito olhar para sala 

de aula — Foto: Cláudio Belli/Valor 

 

Somente oito dos 26 Estados se 

adequaram à emenda constitucional 

108/2020, que instituiu o chamado 

ICMS Educacional no financiamento da 

educação fundamental. O prazo legal 

para a criação de leis e regulamentação 

estadual do mecanismo termina em 

agosto deste ano e quem não se adequar 

vai descumprir regra constitucional. O 

levantamento é da Associação Bem 

Comum (ABC), que assessora governos 

no tema. 

 

O ICMS Educacional vincula, no 

mínimo, 10% da parte do tributo 

estadual que vai para os municípios a 

melhorias na área. Significa que, se um 

município melhora os indicadores de 

alfabetização e de aprendizado de 

português e matemática, se habilita a 

receber a cota-parte “cheia” do ICMS. É 

um estímulo ao aprimoramento dos 

resultados de aprendizagem e equidade 

no ensino fundamental em avaliações 

organizadas a cada ano pelos governos 

estaduais. 

 

“A maioria dos prefeitos desconhece os 

indicadores de educação de seu 

município. Mas tem na ponta da língua 

a cota-parte do ICMS que entra a cada 

dez dias. Vincular essas transferências à 

performance educacional faz o prefeito 

olhar para a sala de aula. Ele passa a 

perseguir a melhora dos indicadores 

para ampliar receita”, diz Veveu Arruda, 

diretor-executivo da ABC e ex-prefeito 

de Sobral (CE), referência no país em 

política educacional. 

 

Especialistas dizem que o mecanismo é 

caminho eficiente para governos 

estaduais induzirem municípios a 

reverterem o quadro de evasão escolar e 

defasagem no ensino, problemas 

aprofundados pela pandemia. As 

receitas de ICMS apuradas são de livre 

aplicação pelos municípios. Mas melhor 

se forem aplicadas em educação para 

recompor o orçamento da área, reduzido 

pelo governo de Jair Bolsonaro, diz o 

professor Rubens Barbosa de Camargo, 

da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (Feusp). 

 

O veto ao Orçamento da semana passada 

pesou sobre a educação básica, que 

perdeu R$ 402 milhões. Só a ação de 

Apoio ao Desenvolvimento da Educação 

Básica perdeu R$ 325 milhões ou 35% 

do que fora destinado pelo Congresso. 

Programas de aquisição de veículos de 

transporte escolar (22 milhões) e 

infraestrutura da educação básica (55 

milhões) também foram afetados, diz a 

ONG Todos pela Educação. 
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Por lei, um quarto do ICMS recolhido 

nos Estados é repassado aos 5.568 

municípios do país. Essas transferências 

totalizaram R$ 104,9 bilhões em 2021, 

aponta a Confederação Nacional de 

Municípios (CNM). Considerando que 

pelo menos 10% desse bolo esteja 

atrelado à performance educacional dos 

municípios, o percentual equivaleria, em 

valores de 2021, ao repasse de R$ 10,4 

bilhões. 

 

Essa receita já chega às prefeituras nos 

Estados que tinham leis anteriores, mas 

adequados ao espírito da emenda 

constitucional, como Ceará (18%) e 

Pernambuco (18%). Mas mesmo em 

Estados com legislação e 

regulamentação recente o mecanismo só 

será “ativado” nos próximos anos - casos 

de Amapá, Piauí, Sergipe, Espírito 

Santo, Rio Grande do Sul e Acre. 

 

O secretário de Educação de Sergipe, 

Josué Subrinho, afirma que a 

transferência do ICMS Educacional no 

Estado (18%) só vai começar em 2024. A 

lei estadual foi criada no fim de 2019, 

mas, como a regra federal exige medição 

de índices por dois anos consecutivos e a 

análise do resultado pelo Tribunal de 

Contas do Estado (TCE) consome um 

terceiro exercício, o mecanismo demora 

ao menos três anos para entrar em vigor. 

Esse tempo reforça o atraso dos outros 

18 estados. Ferraz, da ABC, diz que 

devem se considerar ao menos dois 

anos. 

 

Goiás e Mato Grosso do Sul têm leis, mas 

não regulamentação. Maranhão e Mato 

Grosso têm o texto pronto, mas não 

encaminharam às Assembleias locais. 

Alagoas e Minas Gerais têm legislações 

análogas, mas com percentuais de 

repasse inferiores ao novo mínimo 

constitucional (5% e 2%). Outros 12 

Estados ainda engatinham no tema. O 

governo de São Paulo informou que há 

projeto de lei afim na Assembleia 

Legislativa do Estado. 

 

A experiência, diz Arruda, mostra que 

não basta criar arcabouço legal: “Sem 

política que integre Estado e municípios, 

não funciona”. Ele considera que o 

atraso dos Estados em adequar a lei de 

ICMS à emenda constitucional se explica 

por desinformação, mas também pela 

“indiferença” de alguns gestores 

públicos para com a educação. 

 

Nos 11 Estados em que atua sem 

contrapartida financeira, a ABC ajuda a 

implementar o Programa de 

Alfabetização em Regime de 

Colaboração (PARC), resultado de uma 

aliança entre a instituição, a Fundação 

Lemann e o Instituto Natura, com apoio 

da B3. O PARC prevê a criação de 

avaliação anual para alunos do segundo 

ano do fundamental 1. O programa tem 

uma série de outras ações. O PARC 

mostrou testou, em dez Estados, a 

capacidade de leitura de 250 mil 

crianças de dez anos: 73% delas se 

mostraram incapazes de ler nove 

palavras durante um minuto, sendo 

consideradas analfabetas. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/02/01/estados-descumprem-
regra-que-vincula-icms-ao-
ensino.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

CVM suspende decisão sobre 
fundo imobiliário Maxi Renda 
 
Medida vale até pedido de 
reconsideração ser avaliado pelo 
colegiado; nos últimos dias, 
entendimento da autarquia sobre o caso 
gerou grande repercussão na indústria 
de fundos 
 
Por Juliana Schincariol, Valor — Rio 
01/02/2022 09h14  Atualizado há uma 
hora 
 

Leo Pinheiro/Valor 

 

Em novo capítulo, a decisão sobre 

o fundo imobiliário Maxi 

Renda deixa de valer, ainda que 

temporariamente. O colegiado da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

atendeu a um pedido do BTG, 

administrador do fundo, para o 

chamado "efeito suspensivo". Com isso, 

a eficácia do entendimento está 

suspensa até que os diretores analisem o 

pedido de reconsideração que será 

apresentado. Nos últimos dias, o 

entendimento da autarquia sobre o caso 

gerou grande repercussão entre a 

indústria de fundos, receosa de que 

poderia ter repercussão na distribuição 

de rendimentos e tributária. 

 

Como o BTG irá apresentar pedido de 

reconsideração sobre o caso no próprio 

colegiado, há prazos a serem cumpridos. 

Por outro lado, não existe previsão de 

data para que os diretores da autarquia 

apreciem o pedido. 

 

Dessa vez, a decisão do colegiado que 

acatou o pedido do administrador foi 

unânime. Participaram da reunião, 

realizada na segunda-feira e divulgada 

na manhã desta terça-feira no site da 

CVM, o presidente Marcelo Barbosa e os 

diretores Flávia Perlingeiro, Alexandre 

Rangel e Otto Lobo. 

 

A decisão de ontem referiu-se apenas ao 

pedido de efeito suspensivo. O colegiado 

da CVM entendeu que o cumprimento 

imediato da decisão poderia implicar em 

empecilhos operacionais e levou em 

conta elevado número de cotistas do 

Maxi Renda. O fundo, administrado pelo 

BTG e com gestão da XP, é um dos 

maiores em número de investidores, 

com cerca de 500 mil pessoas físicas. 

 

O regulador considerou, ainda, possíveis 

repercussões em outros fundos na 

mesma situação. A ata divulgada pela 

autarquia reforça que o efeito 

suspensivo deixa de valer caso o pedido 

de reconsideração não seja apresentado 

dentro do prazo ou se o colegiado 

deliberar por rejeitá-lo, por exemplo. 

 

A questão central do caso gira em torno 

de um conflito entre o que diz a lei 

8.668, que regulamenta os fundos 

imobiliários no Brasil, e as normas 

contábeis. No caso do Maxi Renda, a 

área técnica da CVM questionou o BTG, 

administrador do fundo, ao entender 

que a distribuição de rendimentos aos 

cotistas era realizada “em montantes 

substancialmente superiores” aos lucros 

dos exercícios ou acumulados e, ao 

mesmo tempo, aumentavam o prejuízo e 

reduziam o patrimônio líquido. Assim, a 

distribuição de rendimentos não seria 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/01/27/decisao-da-cvm-sobre-fundo-imobiliario-preocupa-mercado.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/01/27/decisao-da-cvm-sobre-fundo-imobiliario-preocupa-mercado.ghtml
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resultante de renda ou lucro auferidos 

pelo fundo, mas sim da distribuição do 

capital aplicado pelos próprios 

investidores. 

 

Na CVM havia prevalecido o 

entendimento, por maioria, de que 

qualquer valor distribuído acima do 

apurado pelo lucro contábil acumulado 

deve ser apresentado como amortização 

de cotas ou devolução de capital, e não 

como distribuição de rendimentos. 

 

Na semana passada, diante da 

repercussão sobre o caso, a CVM 

informou que a decisão referente a 

distribuição de rendimentos do fundo 

imobiliário Maxi Renda envolvia um 

caso específico, mas o entendimento 

poderia se aplicar a fundos que 

tenham características 

similares ao caso. A autarquia disse 

que os fundos imobiliários tinham 

discricionariedade para definir os 

valores a serem distribuídos aos cotistas. 

Entretanto, ao apresentarem suas 

demonstrações financeiras, devem 

reconhecer adequadamente a 

segregação dos valores distribuídos 

entre rendimentos e amortização de 

capital. 

 

No alto escalão da autarquia, o relator do 

caso foi Fernando Galdi, que tem 

extensa formação na área contábil e não 

faz mais parte do colegiado desde 

dezembro. O pedido de reconsideração 

será analisado por um colegiado com 

nova composição. Além de Lobo, o 

advogado João Accioly foi indicado pelo 

presidente da República para a 

autarquia e aguarda os trâmites no 

Senado para iniciar suas atividades. 

 

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

ia/2022/02/01/cvm-suspende-decisao-

sobre-fundo-imobiliario-maxi-

renda.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Americanas e Vibra criam a 
Vem Conveniência para 
postos de combustíveis 
 
Negócio fruto da parceria entre as 
empresa vai administrar 1.257 lojas, 
sendo 55 com a marca Local e 1.202 da 
BR Mania 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
01/02/2022 10h18  Atualizado há 17 
minutos 

 
A Americanas e a Vibra 

Energia fecharam a operação 

relacionada à formação da parceria para 

a exploração do negócio de lojas de 

pequeno varejo, dentro e fora de postos 

de combustível, através das redes de 

lojas Local e BR Mania. 

 

De acordo com as empresas, a parceria 

foi consumada com a criação da Vem 

Conveniência, sociedade onde cada uma 

das companhias detém participação de 

50%, e vai administrar 1.257 lojas, sendo 

55 com a marca Local e 1.202 da BR 

Mania. 

 

As companhias dizem que a parceria 

representa um importante passo para a 

expansão no mercado de lojas de 

pequeno varejo no Brasil, combinando 

ampla experiência de varejo no mercado 

brasileiro, uma rede de pontos de venda 

com capilaridade nacional, escala e 

estrutura de suprimentos e logística. 

 
Vibra Energia — Foto: Reprodução/site 

 

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

cia/2022/02/01/americanas-e-vibra-

criam-a-vem-conveniencia-para-

postos-de-combustiveis.ghtml   
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Decisão do Carf triplica 
PIS/Cofins de software 
desenvolvido no exterior 
 
Alíquota das contribuições pode ser de 
3,65% ou de 9,25% a depender da 
atividade da empresa 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
01/02/2022 05h00  Atualizado há 21 
minutos 

 

 
Gisele Bossa: se entendimento 

prevalecer, teremos problema setorial 

grave — Foto: Divulgação 

 

Um novo tema em discussão no 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) tem potencial para 

triplicar a conta de PIS e Cofins a ser 

paga pelas empresas de tecnologia. 

O debate gira em torno de qual regime 

tributário deve ser adotado quando 

essas companhias têm contrato de 

licenciamento e cessão de uso 

de softwares desenvolvidos no 

exterior. 

 

Numa primeira análise, os conselheiros 

concordaram com o entendimento da 

Receita Federal: vale o regime não 

cumulativo, que tem alíquota de 9,25%. 

Com isso, afastaram a aplicação do 

cumulativo, em que paga-se 3,65%. 

 

Essa decisão foi proferida pela 1º Turma 

da 2ª Câmara da 3ª Seção do Carf, no 

fim do ano passado, e o acórdão foi 

publicado há poucos dias. Cinco dos oito 

conselheiros que compõem a turma 

consideraram que, nesses casos, há 

importação de software. Por esse 

motivo, valeria o regime não cumulativo. 

 

“Se esse entendimento prevalecer, nós 

teremos um problema setorial grave”, 

diz a advogada Gisele Bossa, do 

escritório Demarest, que atua para a 

empresa envolvida no caso - 

a SoftwareOne. 

 

O Carf analisou um contrato da 

companhia com a Microsoft para a 

distribuição de licença de uso de 

programas a consumidores brasileiros. 

Os clientes adquiriam uma chave de 

acesso e faziam o download diretamente 

na plataforma da Microsoft. 

 

A autuação analisada pelos conselheiros 

é antiga - compreende o período de 

janeiro a dezembro de 2012. Hoje existe 

tecnologia em nuvem e outros modelos 

de software que não foram analisados no 

Carf. Para advogados, no entanto, o 

conceito de “software importado” pode 

servir para qualquer das situações. 

 

Segundo a advogada da SoftwareOne, 

Gisele Bossa, a maioria das companhias 

do setor recolhe 3,65% de PIS e Cofins. 

 

A discussão, no conselho, se deu em 

torno Lei nº 10.833, de 2003. Consta no 

artigo 10º, inciso 25, que as receitas 

auferidas por empresas de serviços de 

informática, decorrentes de atividades 

de desenvolvimento de software e o seu 

licenciamento ou cessão de direito de 
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uso ficam sujeitas ao regime cumulativo 

- que tem alíquota mais baixa. 

 

Ocorre que o parágrafo 2º estabelece 

que “o disposto no inciso 25 não alcança 

a comercialização, licenciamento ou 

cessão de direito de uso de software 

importado”. O cerne da discussão é que 

nos casos de download e outras 

tecnologias não há um produto físico - 

que circula entre países e caracterizaria 

importação de fato. 

 

“O que existe entre a SoftwareOne e a 

Microsoft, por exemplo, é um contrato 

de distribuição”, diz Gisele. “Não se tem 

uma nacionalização do software. Não 

tem nada a ver com transferência de 

tecnologia”, sustenta a advogada para 

tentar afastar o conceito de importação. 

 

Relator do caso, o conselheiro Laércio 

Cruz Uliana Junior, que representa os 

contribuintes na turma, deu razão à 

empresa. Ele diz, no voto, que a 

legislação tributária vincula importação 

à entrada de um bem físico no país. Com 

download e streaming, por exemplo, isso 

não acontece. 

 

“Quando a legislação impõe que tribute 

qualquer fato que tenha ocorrido no 

exterior, ela não utiliza a expressão 

‘importação’, mas sim, algo que redunde 

a aquisição no exterior, conforme o 

[parágrafo] 2º do artigo 4º ‘adquiridos 

de pessoa física ou jurídica residente ou 

domiciliada no exterior”, diz, no voto. 

 

Ele citou, além disso, julgamento do 

Supremo Tribunal Federal (STF), no ano 

passado, em que os ministros debateram 

sobre a tributação do software - se incide 

ICMS ou ISS - e decidiram contra o 

imposto estadual por considerar que não 

se inclui no conceito de mercadoria. 

 

No Carf, prevaleceu, no entanto, o voto 

do conselheiro Arnaldo Diefenthaeler 

Dornelles, que representa a Fazenda na 

turma. “Entendo que quando o 

parágrafo 2º do artigo 10 da Lei nº 

10.833, de 2003, fez menção a ‘software 

importado’, o fez para se referir o 

software desenvolvido fora o país e para 

cá ‘trazido’ por qualquer meio”, afirma 

no voto. Ele foi acompanhado por outros 

quatro julgadores. 

 

“Precedente perigosíssimo e com 

potencial catastrófico para as empresas 

do setor” 

 

— Marco Aurélio Veríssimo 

 

Especialista na área, Marco Aurélio 

Veríssimo, sócio do Keppler Advogados, 

vê a decisão do Carf como um 

“precedente perigosíssimo e com 

potencial catastrófico para as empresas 

do setor”. “Ampliou o conceito de 

importação de software. Tende a 

culminar na lavratura de diversos autos 

de infração”, diz. 

 

Especialistas também consideram o 

impacto financeiro indireto desse 

posicionamento do Carf sobre as 

empresas em geral. Se prevalecer, 

destaca Manuel Eduardo Borges, sócio 

do escritório Peluso, Stupp e Guaritá 

Advogados, vai tornar “muito mais 

oneroso o acesso a tecnologia e 

softwares estrangeiros pelas empresas 

brasileiras”. Para ele, a Receita confunde 

cessão ou licença de um programa 

desenvolvido no exterior com 

importação. 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) afirma, por meio de 

nota, que para quem realiza "atividades 

de desenvolvimento de software e o seu 

licenciamento ou cessão de direito de 

uso, bem como de análise, programação, 
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instalação, configuração, assessoria, 

consultoria, suporte técnico e 

manutenção ou atualização de 

software", aplica-se o regime 

cumulativo. Mas se houver 

"comercialização, licenciamento ou 

cessão de direito de uso de software 

importado", vale o regime não 

cumulativo. 

 

A PGFN pondera, no entanto, tratar-se 

de um tema novo no âmbito do Carf. Por 

esse motivo, “é preciso aguardar novos 

casos sobre o assunto para avaliar como 

a jurisprudência irá se firmar e para 

quais situações aplica-se o disposto no 

parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 10.833, 

de 2003”. 

 

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

cia/2022/02/01/decisao-do-carf-

triplica-pis-cofins-de-software-

desenvolvido-no-exterior.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/01/decisao-do-carf-triplica-pis-cofins-de-software-desenvolvido-no-exterior.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/01/decisao-do-carf-triplica-pis-cofins-de-software-desenvolvido-no-exterior.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/01/decisao-do-carf-triplica-pis-cofins-de-software-desenvolvido-no-exterior.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/02/01/decisao-do-carf-triplica-pis-cofins-de-software-desenvolvido-no-exterior.ghtml
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Jurídico 

Distribuidoras de energia têm 
dúvida sobre tributação de 
bônus concedido a 
consumidores 
 
Empresas não sabem como pagar ICMS 
sobre ressarcimento devido aos 
usuários 
 
Brasília 
01/02/2022 07h01  Atualizado há 3 
horas 

 
Distribuidoras de 

energia elétrica têm dúvidas sobre 

a tributação de bônus que deverão 

dar para os consumidores que 

reduziram o consumo de luz entre 

setembro e dezembro do ano passado, 

conforme o Programa de Incentivo à 

Redução Voluntária do Consumo de 

Energia Elétrica criado pelo governo 

federal para incentivar o menor 

consumo de energia. A orientação é 

da Aneel, mas a falta de legislação 

tributária sobre o assunto deixou as 

distribuidoras sem saber ao certo como 

pagar o ICMS aos Estados. 

 

Com o bônus, se o consumidor atingir a 

meta estipulada de redução de consumo 

ele recebe um desconto na conta de 

luz. O bônus é de R$ 0,50 por quilowatt-

hora (kWh) do total da energia 

economizada entre setembro e 

dezembro de 2021 em relação ao mesmo 

período de 2020. As leituras, a emissão 

e o vencimento podem ocorrer com 

pequenos desvios em relação ao mês 

civil correspondente. 

 

Para as distribuidoras, o risco é cada 

Estado acabar adotando uma postura 

diversa quanto ao recolhimento de 

ICMS. Segundo Leonardo Battilana, 

sócio tributário de Veirano Advogados, 

como os bônus já começaram a ser 

aplicados, algumas distribuidoras 

resolveram pagar o ICMS e depois tentar 

afastar a tributação do ressarcimento a 

ser feito pelo governo. De acordo com o 

advogado, já foi apresentada uma 

consulta à Secretaria de Fazenda de São 

Paulo sobre o assunto. 

 

 
Luz, energia, lâmpada — Foto: Yash 

Patel/Unsplash 

 

As distribuidoras são tributadas 

normalmente mesmo devolvendo parte 

do valor pago aos consumidores. Depois 

elas serão ressarcidas pela União e 

temem que os Estados tributem 

novamente o valor. 

 

“Um problema do setor é que as normas 

regulatórias e tributárias nunca 

conversam”, afirma Battilana. 

 

O assunto já aguarda decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF), em 

discussão sobre a subvenção econômica 

para consumidores de baixa renda. A 

Corte vai decidir se a espécie de 

indenização que as empresas recebem 

deveria ser tributada (ADI 3973 e RE 

990.115). 
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https://valor.globo.com/legislacao/valo

r-

juridico/post/2022/02/distribuidoras-

de-energia-tem-duvida-sobre-

tributacao-de-bonus-concedido-a-

consumidores.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/distribuidoras-de-energia-tem-duvida-sobre-tributacao-de-bonus-concedido-a-consumidores.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/distribuidoras-de-energia-tem-duvida-sobre-tributacao-de-bonus-concedido-a-consumidores.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/distribuidoras-de-energia-tem-duvida-sobre-tributacao-de-bonus-concedido-a-consumidores.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/distribuidoras-de-energia-tem-duvida-sobre-tributacao-de-bonus-concedido-a-consumidores.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/distribuidoras-de-energia-tem-duvida-sobre-tributacao-de-bonus-concedido-a-consumidores.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/02/distribuidoras-de-energia-tem-duvida-sobre-tributacao-de-bonus-concedido-a-consumidores.ghtml
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Economia 

Para blindar teto de gastos, 
governo avalia trocar PEC dos 
Combustíveis por projeto de 
lei 
 
Proposta deve focar na redução do 
tributo sobre o diesel 
 
Manoel Ventura 
01/02/2022 - 04:30 / Atualizado em 
01/02/2022 - 08:41 
 

Governo quer reduzir impostos para 

baratear diesel Foto: Isaac Fontana / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O governo avalia alterar a 

forma de reduzir os impostos sobre os 

combustíveis para afastar qualquer 

possibilidade de “furo” no teto de gastos 

e blindar a regra que impede o 

crescimento dos gastos federais acima 

da inflação. 

 

Além disso, a proposta que o Palácio do 

Planalto negocia com o Congresso deve 

ser focada apenas na redução dos 

tributos sobre o óleo diesel e sobre o gás 

de cozinha — e não incluir, portanto, a 

gasolina. 

 

Nessa segunda-feira, o presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

confirmou que a proposta deve tratar 

apenas do diesel e do gás de cozinha. 

— Então vai se focar no óleo diesel e 

vamos ver que medida se toma também 

com o gás, porque é importantíssimo e 

atinge uma camada da população mais 

carente — afirmou, após se reunir com o 

ministro da Economia, Paulo Guedes. 

 

O texto da proposta e a forma de 

encaminhamento ainda não estão 

fechadas pelo governo, mas é certo que 

ela será apresentada por um 

parlamentar aliado ao Palácio do 

Planalto, provavelmente o futuro líder 

do governo no Senado, Alexandre 

Silveira (PSD-MG), que toma posse 

nesta semana. 

 

A ideia, com isso, é afastar a 

possibilidade do presidente Jair 

Bolsonaro ser acionado no Tribunal 

Superior Eleitoral, já que a redução de 

impostos pode ser vista como a 

concessão de benefício, o que é vedado 

em ano eleitoral. Por isso, inclusive, 

Bolsonaro tem destacado em suas falas 

que é o Congresso que deve apresentar a 

proposta. 

 

As duas alterações em relação às ideias 

originais do Palácio do Planalto 

representam um alinhamento do texto 

ao Ministério da Economia e tentam 

vencer resistências às propostas no 

mercado, que teme um descontrole 

fiscal. 

 

Inicialmente, a ideia do governo era 

permitir uma redução generalizada dos 

impostos federais sobre a gasolina, o 

diesel, o gás de cozinha e a energia 

elétrica por meio de uma Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC). 

 

Redução do Pis/Cofins sobre 
diesel e gás 
 
Agora, a intenção é fazer a redução do 

PIS/Cofins sobre o óleo diesel e para o 

gás por meio de um projeto de lei 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-negocia-com-congresso-proposta-para-reduzir-preco-dos-combustiveis-25361562
https://oglobo.globo.com/economia/governo-negocia-com-congresso-proposta-para-reduzir-preco-dos-combustiveis-25361562
https://oglobo.globo.com/economia/lira-reconhece-ano-eleitoral-nervoso-mas-pede-dolar-r-450-com-minimo-de-turbulencia-possivel-25375569
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complementar. A mudança não é 

meramente de tramitação do texto. 

 

Por mudar a Constituição, integrantes 

da equipe econômica temem que a PEC 

saia do controle do governo, autorizando 

uma série de despesas e alterando a 

regra do teto de gastos (a principal 

âncora fiscal do país). 

 

Além disso, não é possível vetar uma 

Proposta de Emenda à Constituição. A 

PEC não trata diretamente do teto de 

gastos, mas o risco da proposta ir por 

esse caminho  pesou na avaliação do 

governo. 

 

Ao reduzir os impostos por projeto de lei 

complementar, o governo afasta o risco 

de mudar o teto de gastos (já que ele está 

cravado na Constituição e não pode ser 

mudado por projeto de lei). Também 

consegue vetar trechos da proposta. Ao 

discutir o assunto por projeto de lei, o 

governo consegue blindar o teto de 

gastos. 

 

Além disso, seria mais fácil avançar com 

a proposta. Aprovar uma PEC exige um 

apoio maior dos parlamentares (pelo 

menos 308 de 513 deputados e 49 de 81 

senadores) enquanto o projeto necessita 

“apenas” da maioria nas duas Casas 

(pelo 257 deputados e 41 senadores). 

 

Em todos os casos, o governo vai 

dispensar a necessidade de 

compensação. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) exige 

compensação, com aumento de receita 

ou corte de gastos, para a redução de 

impostos setoriais. 

 

O PIS/Cofins sobre o diesel custa hoje 

R$ 0,33 por litro ao consumidor. O 

governo federal já havia zerado a Cide 

sobre o diesel em 2018. Se zerar o 

PIS/Cofins, deixa de arrecadar com a 

venda do combustível. 

 

Se o governo optar pelo caminho de 

reduzir os impostos por meio de um 

projeto de lei, na prática, isso irá 

significar uma mudança na LRF para 

dispensar a necessidade de 

compensação. 

 

De toda forma, a proposta vai permitir a 

redução “temporária” do ICMS sobre o 

diesel e sobre o gás de cozinha, também 

sem necessidade de compensação. Essa 

será, porém, uma decisão dos 

governadores. É uma maneira de 

Bolsonaro 

 

Criação de fundo foi descartada 
 
A proposta de redução de impostos vem 

sendo modulada pelo governo desde que 

a ideia inicial do Palácio do Planalto foi 

revelada pelo GLOBO, há duas semanas. 

O presidente Jair Bolsonaro, por 

exemplo, já não fala mais na redução dos 

impostos sobre a gasolina, que teriam 

um custo muito elevado para a União. 

 

Já foi descartada a ideia de criar um 

fundo para reduzir o preço dos 

combustíveis, como sugerem os 

governadores. A criação do fundo 

formado com recursos de dividendos da 

Petrobras e de royalties de petróleo 

sempre foi alvo de críticas dentro do 

governo e defendido principalmente 

pelos ministros Rogério Marinho 

(Desenvolvimento Regional) e Bento 

Albuquerque (Minas e Energia). 

 

Inicialmente, Guedes topou reduzir 

impostos federais sobre diesel, gasolina 

e energia elétrica, mas o custo elevado da 

medida (cerca de R$ 75 bilhões) fez o 

ministro mudar de posição. Ele passou a 

defender que o corte dos impostos seja 

feito apenas sobre o diesel e o gás de 

cozinha, com impacto de R$ 20 bilhões. 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-descarta-fundo-de-estabilizacao-em-pec-dos-combustiveis-guedes-quer-reduzir-imposto-so-do-diesel-25370619
https://oglobo.globo.com/economia/governo-descarta-fundo-de-estabilizacao-em-pec-dos-combustiveis-guedes-quer-reduzir-imposto-so-do-diesel-25370619
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É um custo menor e que cabe no 

Orçamento. 

 

O preço do diesel é alvo de pressão dos 

caminhoneiros, que integram a base 

eleitoral do presidente. 

 

Os ventos mudaram porque o governo 

chegou a conclusão de que um efeito de 

uma redução generalizada de impostos 

seria o inverso, podendo gerar impacto 

no aumento do dólar e, por fim, pressão 

inflacionária em outros itens, como nos 

alimentos. 

 

Nesta semana, integrantes do governo 

devem conversar com lideranças 

partidárias e empresários para 

apresentar o projeto em busca de apoio 

e mostrar que não há um descontrole 

fiscal. 

  

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

acroeconomia/para-blindar-teto-de-

gastos-governo-avalia-trocar-pec-dos-

combustiveis-por-projeto-de-lei-

25375655  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-blindar-teto-de-gastos-governo-avalia-trocar-pec-dos-combustiveis-por-projeto-de-lei-25375655
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-blindar-teto-de-gastos-governo-avalia-trocar-pec-dos-combustiveis-por-projeto-de-lei-25375655
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-blindar-teto-de-gastos-governo-avalia-trocar-pec-dos-combustiveis-por-projeto-de-lei-25375655
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-blindar-teto-de-gastos-governo-avalia-trocar-pec-dos-combustiveis-por-projeto-de-lei-25375655
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-blindar-teto-de-gastos-governo-avalia-trocar-pec-dos-combustiveis-por-projeto-de-lei-25375655
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Economia 

Open Banking: Bancos já 
fazem quase 100 milhões de 
interações por mês para 
compartilhar dados 
 
Sistema completa um ano nesta terça-
feira e ainda terá novidades 
 
Gabriel Shinohara 
01/02/2022 - 00:00 / Atualizado em 
01/02/2022 - 08:44 
 

Open Banking completa um ano Foto: 

Jorge William / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O Open Banking, que 

completa um ano nesta terça-feira, é 

considerado um sucesso por 

especialistas e integrantes do mercado. 

O sistema, que possibilita o 

compartilhamento de dados de clientes 

para várias instituições financeiras e 

promete entregar facilidades, como 

juros mais baixos, começou a ganhar 

tração no final do ano passado. 

 

Segundo dados da Open Banking Brasil, 

organização que reúne os participantes 

do sistema, o número de “chamadas de 

API”, ou seja, comunicações bem-

sucedidas entre duas instituições 

diferentes, passou de 12,7 milhões em 

novembro para 84,4 milhões em 

dezembro. Já em janeiro o número foi 

ainda maior, de 96,3 milhões. 

A comunicação entre instituições pode 

ser o próprio compartilhamento de 

dados ou um pedido de autorização de 

acesso a essas informações, por 

exemplo. 

 

Nic Marcondes, partner da Quanto, 

plataforma de Open Banking, explica 

que esse crescimento no final de 2021 

está relacionado a maneira como as 

instituições financeiras passaram a 

oferecer o serviço para os clientes. 

 

— A gente vê que foi muito mais 

direcionado para o final do ano, quando 

apareceu o botão de Open Banking ou 

“conecte suas contas” para todo mundo 

— explicou. 

 

Outro ponto que ajudou no crescimento 

foram as propagandas patrocinadas por 

grandes bancos, como Itaú e Banco do 

Brasil. As peças tentam explicar o que é 

o Open Banking e chamar o público para 

compartilhar seus dados. 

 

Segundo Marcondes, o Open Banking já 

é uma realidade. Em alguns casos, ele 

relata, o sistema já auxiliou pessoas que 

estavam em busca de crédito a obter o 

empréstimo. Uma das empresas que é 

cliente da Quanto, que não pode ter o 

nome revelado por questões comerciais, 

registrou um aumento de 28,8% nas 

aprovações de crédito em agosto de 2021 

comparando quem utilizou o Open 

Banking e quem não. 

 

— Vimos um índice de aprovação 

aumentando em quase 29% só pelo fato 

de a instituição ter esses dados do Open 

Banking — relatou. 

 

Milene Fachini Jacob, sócia da área de 

fintechs do Baptista Luz Advogados, já 

vê um impacto do Open Banking no 

mercado, principalmente sobre a 
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competição para oferecer mais serviços 

aos clientes. 

 

Do lado do usuário, a advogada conta 

que clientes com histórico financeiro 

melhor já estão conseguindo taxas mais 

atrativas em empréstimos. 

 

— O cliente é premiado com taxas 

melhores quando ele tem histórico 

melhor, obviamente, como todo o 

mercado de crédito. O ranking funciona 

de forma a premiar o que tem escore 

maior.  A gente vê isso hoje já 

acontecendo na prática — disse. 

 

Expansão para 2022 
 
Para Julio Carvalho, Arquiteto de 

Soluções de Segurança da Amazon Web 

Services (AWS), que oferece serviços 

para instituições como Itaú, Nubank e 

Pagseguro, o segundo semestre deste 

ano deve ser o de maior popularização 

do sistema. 

 

Segundo ele, o mercado passou por uma 

fase de implementação do sistema e de 

colocar a infraestrutura de pé e agora 

passa a entender os dados coletados 

para gerar novos produtos e serviços. 

 

— O que me leva a crer que a gente vai 

ter evidências mais marcantes de 

mudança na vida das pessoas a partir do 

segundo semestre é porque a gente 

provavelmente vai entrar em uma fase 

de rentabilização desses dados — disse. 

 

Uma das funcionalidades que deve se 

expandir e pode ser uma chave para a 

popularização do Open Banking é a 

intersecção com o Pix. A funcionalidade 

mais comentada entre especialistas é a 

de facilitar um pagamento em um 

aplicativo de delivery. 

 

A ideia é que o pagamento seja feito pelo 

Pix de forma rápida, sem necessidade de 

várias autenticações com o banco, uma 

vez que o próprio aplicativo de delivery 

estaria autorizado pelo Banco Central a 

iniciar os pagamentos. 

 

— As empresas que já estão inseridas 

nesse ecossistema, como uma empresa 

de delivery, podem fazer um pedido para 

operar como empresa iniciadora de 

pagamento. Nesse sentido, existe a 

possibilidade de que essas próprias 

empresas dentro de seus grupos também 

ingressem nesse mercado — disse 

Carvalho. 

 

A advogada Milene Jacob ressalta que o 

sistema ainda é muito novo e acredita 

que ao longo do tempo e com um esforço 

de educação financeira, as pessoas vão 

se acostumar e o compartilhamento de 

informações se tornará mais habitual. 

 

 

Clientes poderão escolher se e com que 

instituição financeira vão compartilhar 

seus dados cadastrais, além de 

informações sobre transações em sua 

conta e histórico de crédito Foto: 

Criação O Globo 

 

— Quanto mais a gente usar o sistema, 

mais as instituições vão aproveitar na 

sua completude. Vão maturar os 

serviços que já estão disponíveis e o 

consumidor final vai se acostumar a 

pensar em uma forma mais fora da caixa 

no sentido de não usar só produtos e 

serviços em instituições que ele já tem 

relacionamento, mas buscar outras 

opções — conta. 
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O que ainda está por vir 
 
Propostas de crédito 
 
A partir do dia 30 de março, deverá ficar 

mais fácil receber propostas de crédito 

de várias instituições diferentes. Os 

clientes passarão a poder solicitar essas 

propostas a várias instituições ao 

mesmo tempo, como em um 

marketplace. Segundo o BC, ficará mais 

fácil comparar taxas e prazos. 

 

Investimentos e câmbio 
 
Já no final de maio, dia 31, os dados 

transacionais de produtos de câmbio e 

investimentos poderão ser 

compartilhados. 

 

São informações sobre quais ações e 

títulos de dívida o cliente possui em sua 

carteira, ou taxas cobradas em 

operações de câmbio e até informações 

sobre renda familiar e patrimônio. 

 

Seguros 
 
No mais longo prazo, os seguros também 

farão parte do sistema. Por enquanto, as 

seguradoras estão trabalhando para 

compartilhar dados de canais de 

atendimento e produtos disponíveis.O 

cronograma da Superintendência de 

Seguros Privados (Susep) prevê que até 

junho de 2023 seja possível 

compartilhar dados de cadastro de 

clientes e inclusive acessar os serviços, 

pedir resgate e avisar sinistros dentro do 

chamado “Open Insurance”. 

 

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

acroeconomia/open-banking-bancos-

ja-fazem-quase-100-milhoes-de-

interacoes-por-mes-para-compartilhar-

dados-25375602   
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/open-banking-bancos-ja-fazem-quase-100-milhoes-de-interacoes-por-mes-para-compartilhar-dados-25375602
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/open-banking-bancos-ja-fazem-quase-100-milhoes-de-interacoes-por-mes-para-compartilhar-dados-25375602
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/open-banking-bancos-ja-fazem-quase-100-milhoes-de-interacoes-por-mes-para-compartilhar-dados-25375602
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/open-banking-bancos-ja-fazem-quase-100-milhoes-de-interacoes-por-mes-para-compartilhar-dados-25375602
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/open-banking-bancos-ja-fazem-quase-100-milhoes-de-interacoes-por-mes-para-compartilhar-dados-25375602
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Economia 

Congresso deve focar em 
redução do preço do diesel e 
do gás na PEC dos 
combustíveis 
 
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
aceita pautar a proposta em fevereiro, 
mas quer uma análise dos efeitos para o 
consumidor final e também para os 
Estados, que resistem a mexer na 
cobrança do ICMS 
 
Iander Porcella e Daniel Weterman, O 
Estado de S.Paulo 
01 de fevereiro de 2022 | 11h09 
 
BRASÍLIA - Depois que o 

presidente Jair Bolsonaro jogou para 

o Congresso a decisão do alcance da 

PEC dos combustíveis, os presidentes 

do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-

MG), e da Câmara, Arthur 

Lira (Progressistas-AL), sinalizaram 

que a proposta deve ter como foco a 

redução do preço do diesel e do gás de 

cozinha, mas ainda há dúvidas sobre o 

efeito para o consumidor. 

 

“Está afastada a possibilidade do fundo 

e na questão da gasolina e do álcool 

aparentemente também", afirmou Lira, 

após se reunir ontem à noite com o 

ministro da Economia, Paulo Guedes. 

“Então, vai se focar no óleo diesel e 

vamos ver que medidas se toma também 

para o gás”, acrescentou. 

 

Arthur Lira, presidente da Câmara, e 

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado 

Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

Na semana passada, conforme apurou 

o Estadão/Broadcast, o presidente 

Jair Bolsonaro determinou a retirada do 

fundo de estabilização de preços da PEC. 

De acordo com aliados do chefe do 

Executivo, ele foi convencido por 

Guedes de que o fundo de estabilização 

teria pouco impacto na contenção do 

preço dos combustíveis e um alto custo 

para os cofres públicos. 

 

O governo, contudo, manteve a intenção 

de zerar impostos federais, 

como PIS/Cofins, sem contrapartida 

na arrecadação, mas agora com foco no 

diesel. “A conversa foi genérica, vários 

assuntos, vários encaminhamentos, 

posicionamentos e uma afinação de se 

ter um trabalho continuado”, 

desconversou Lira, ao ser questionado 

sobre a falta de compensação fiscal na 

proposta. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) exige que o governo compense o 

efeito arrecadatório da redução de um 

tributo com a elevação de outro. A PEC 

seria uma forma de driblar esta 

exigência. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rodrigo-pacheco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/camara-dos-deputados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas-de-cozinha
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas-de-cozinha
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lei-de-responsabilidade-fiscal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lei-de-responsabilidade-fiscal
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Ontem, Bolsonaro jogou a 

responsabilidade sobre a decisão de 

apresentar a proposta ao Congresso. "O 

Parlamento deve apresentar uma 

proposta permitindo os governos federal 

e estaduais a diminuir ou até zerar 

impostos sobre o diesel e o gás de 

cozinha". Se o Congresso der essa opção, 

completou, o governo zera o PIS/Cofins 

sobre o diesel. 

 

Pacheco aceita pautar a proposta em 

fevereiro, de acordo com interlocutores 

ouvidos pelo Estadão/Broadcast, 

mas quer uma análise dos efeitos para o 

consumidor final e também para os 

Estados, que resistem a mexer na 

cobrança do ICMS. 

 

O assunto deve ocupar o início dos 

trabalhos legislativos, que serão 

retomados nesta quarta-feira, 2. 

 

Como mostrou o Estadão, há 

resistências dentro do Ministério da 

Economia em relação à medida pelo 

custo fiscal alto para uma redução 

pequena para o consumidor. Além disso, 

como o preço dos combustíveis está 

atrelado ao dólar e também à variação 

do valor do petróleo no mercado 

internacional, a medida pode nem ser 

sentida pelo consumidor, caso o real se 

desvalorize ainda mais e o barril do 

petróleo continue se encarecendo. 

 

O Planalto negocia iniciar a tramitação 

da proposta no Senado e escolheu o 

suplente de senador Alexandre Silveira 

(PSD-MG) para encabeçar a autoria da 

PEC. Silveira, no entanto, enfrenta um 

impasse interno no PSD para assumir a 

liderança do governo conforme 

anunciado pelo presidente Jair 

Bolsonaro, e pode deixar de ser o autor 

do texto. 

 

Para Pacheco, a redução do preço dos 

combustíveis é essencial e será colocada 

como uma das pautas prioritárias neste 

ano. O Senado, no entanto, quer 

encaminhar paralelamente outras 

propostas que envolvem um programa 

de estabilização dos preços com recursos 

oriundos de um imposto sobre 

exportação do petróleo e dividendos 

da Petrobras devidos à União. Além 

disso, os senadores também querem 

avançar com o projeto que altera o 

modelo de cobrança do ICMS, mas 

dando liberdade aos Estados definirem a 

alíquota na largada. 

 

“A nossa conversa aqui foi basicamente 

a nível de impostos federais. É claro que 

venho sempre batendo na tecla, de 

maneira bem transparente, de que o 

ICMS não inicia os aumentos, mas é 

muito doloroso para o consumidor a 

carga tributária do ICMS em cima dos 

combustíveis, da tarifa de energia e de 

todos os fatores", disse Lira, ao ser 

questionado sobre o imposto cobrado 

pelos Estados. 

 

Na semana passada, após anunciarem 

que o período de congelamento do ICMS 

acabaria no dia 31 de janeiro, 

governadores decidiram estender o 

prazo por mais 60 dias, contados a partir 

desta terça-feira, 1º de fevereiro. Em 

carta, 21 chefes de Executivos estaduais 

defenderam a prorrogação do 

congelamento, que começou em 

novembro do ano passado, com validade 

inicial de 90 dias. A medida foi ratificada 

pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz).  

 

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

ias/geral,congresso-deve-focar-em-

reducao-do-preco-do-diesel-e-do-gas-

na-pec-dos-combustiveis,70003966414  

 

Retorne ao índice  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dolar
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/confaz-conselho-nacional-de-politica-fazendaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/confaz-conselho-nacional-de-politica-fazendaria
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,congresso-deve-focar-em-reducao-do-preco-do-diesel-e-do-gas-na-pec-dos-combustiveis,70003966414
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,congresso-deve-focar-em-reducao-do-preco-do-diesel-e-do-gas-na-pec-dos-combustiveis,70003966414
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,congresso-deve-focar-em-reducao-do-preco-do-diesel-e-do-gas-na-pec-dos-combustiveis,70003966414
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,congresso-deve-focar-em-reducao-do-preco-do-diesel-e-do-gas-na-pec-dos-combustiveis,70003966414
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Economia 

IRPF 2022: momento da 
declaração está chegando; 
setor contábil se prepara para 
ajudar contribuintes 
 
Agora é hora de separação de 
documentos para o momento fiscal 
mais importante do ano; ter o apoio de 
um contador é fundamental para uma 
declaração correta 

 
CFC, Estadão Blue Studio 
Conteúdo de responsabilidade do 
anunciante 
01 de fevereiro de 2022 | 08h00 
 

Divulgação 

 

É chegado o momento de começar a 

separar a documentação para a 

declaração de imposto de renda pessoa 

física (IRPF). Tradicionalmente, a 

entrega dos dados à Receita Federal 

começa no início de março e termina no 

último dia de abril, e iniciar a 

organização dos comprovantes com 

antecedência e com o auxílio de um 

contador pode garantir mais 

tranquilidade ao contribuinte. Isso 

porque a declaração do imposto de 

renda, mesmo em seu formato 

simplificado, pode gerar dúvidas, e o 

preenchimento correto minimiza o risco 

de questionamentos e até mesmo de cair 

na malha fina. 

“A atuação do profissional da 

contabilidade é estratégica neste 

período, e todo contador tem 

qualificação para fazer uma entrega de 

informações impecável à Receita. Com 

os dados à mão e sem deixar para a 

última hora – já que a demanda é alta, e 

a disponibilidade dos profissionais 

pode, eventualmente, ficar mais 

disputada –, o contribuinte pode ficar 

mais tranquilo quanto à exatidão das 

informações, à aplicação das deduções a 

que tem direito e à certeza de que a 

restituição de valores ou pagamento de 

tributos ocorra da maneira mais justa”, 

explica Aécio Prado Dantas Júnior, 

presidente do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). 

 

 

Aécio Dantas, presidente do Conselho 

Federal de Contabilidade. Foto: Samuel 

Figueira/Divulgação CFC 

 

Em meio às discussões sobre a 

ampliação, ainda neste ano, da faixa de 

isenção do imposto relativo aos ganhos 

de 2021, a expectativa é de que ao menos 

32 milhões de declarações sejam feitas. 

Deve declarar o imposto de renda toda 

pessoa que se encaixar nos seguintes 

critérios: 

 

 quem teve rendimentos tributáveis 

acima de R$ 28.559,70 em 2021; 

 quem recebeu rendimentos isentos, 

não tributáveis ou tributados, 

exclusivamente na fonte, cuja soma 

foi superior a R$ 40 mil; 
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 quem obteve receita bruta anual 

com valor acima do limite de R$ 

142.798,50 decorrente de atividade 

rural; 

 quem tinha posse ou a propriedade, 

em 31 de dezembro de 2021, de bens 

ou direitos, inclusive terra nua, de 

valor total superior a R$ 300 mil; 

 quem obteve ganho de capital na 

alienação de bens ou direitos, 

sujeito à incidência do imposto; 

 quem realizou operações em bolsas 

de valores, de mercadorias, de 

futuros e assemelhadas; 

 quem optou pela isenção do 

imposto sobre o ganho de capital 

auferido na venda de imóveis 

residenciais; 

 quem passou à condição de 

residente no Brasil, em qualquer 

mês, e se encontrava nessa situação 

em 31 de dezembro de 2021. 

 

Uma série de documentos são 

necessários no momento da declaração. 

É preciso ter em mãos: 

 

 informes de rendimentos; 

 recibos de despesas médicas e com 

educação; 

 CPFs dos dependentes; 

 informes de aplicações financeiras; 

 recibos de aluguéis pagos ou 

recebidos; 

 comprovantes de aquisições 

(documentos que comprovem a 

compra de imóveis ou veículos); 

 comprovantes de dívidas contraídas 

(documentos que comprovem a 

contração de dívidas superiores a 

R$ 5 mil) 

 documentos que registrem a 

posição acionária em uma empresa, 

se a pessoa tiver. 

 

“A declaração de imposto de renda tem 

muitos detalhes técnicos que precisam 

ser analisados com muita cautela. O 

apoio de um contador é essencial não 

somente para aqueles que possuem 

dados complexos para declarar – tais 

como investimentos de qualquer 

espécie, ou bens e valores recebidos a 

título de herança ou doação –, mas 

também a todo contribuinte que espera 

fazer uma declaração simples, mas que 

possui muitas dúvidas quanto ao 

preenchimento correto das 

informações”, afirma o presidente do 

CFC. 

 

Os erros mais comuns, segundo Dantas, 

são deixar de fornecer alguma 

informação, indicar o mesmo 

dependente em declarações distintas, ou 

contabilizar como dedução algum valor 

que não está enquadrado nas condições 

estabelecidas pela Receita. 

 

Até meados de fevereiro, a Receita 

Federal deve apresentar não só os prazos 

exatos para entrega da declaração de 

2022, como também o calendário de 

restituições. Ao se preparar para esse 

processo, sob a orientação de um 

profissional, o contribuinte consegue 

prestar contas ao Fisco sem atrasos. “Em 

2021, a penalidade para quem entregou 

a declaração fora do prazo variou de R$ 

165,74 até o teto de 20% do imposto 

devido. Além disso, o CPF do 

contribuinte pode passar a constar como 

irregular, impedindo que ele realize 

certos tipos de compras, financiamentos 

ou aquisições de outras naturezas, bem 

como que ele participe de concursos 

públicos e atualize documentos 

importantes, como o passaporte”, 

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

ias/geral,irpf-2022-momento-da-

declaracao-esta-chegando-setor-

contabil-se-prepara-para-ajudar-

contribuintes,70003965826  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,irpf-2022-momento-da-declaracao-esta-chegando-setor-contabil-se-prepara-para-ajudar-contribuintes,70003965826
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,irpf-2022-momento-da-declaracao-esta-chegando-setor-contabil-se-prepara-para-ajudar-contribuintes,70003965826
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,irpf-2022-momento-da-declaracao-esta-chegando-setor-contabil-se-prepara-para-ajudar-contribuintes,70003965826
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,irpf-2022-momento-da-declaracao-esta-chegando-setor-contabil-se-prepara-para-ajudar-contribuintes,70003965826
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,irpf-2022-momento-da-declaracao-esta-chegando-setor-contabil-se-prepara-para-ajudar-contribuintes,70003965826
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Economia 

Inflação alta e benefícios 
menores colocam contas 
públicas no azul 
 
Brasil registrou em 2021 primeiro 
superávit em 8 anos, mas resultado não 
deve se repetir neste ano 
 

 

31.jan.2022 às 23h15 
Eduardo Cucolo 
SÃO PAULO 
 
As quedas nas despesas com 

Previdência, pessoal e auxílio 

emergencial, somadas ao aumento das 

receitas com a alta da inflação e os 

dividendos de estatais, levaram as 

contas públicas a registrar em 2021 o 

primeiro resultado positivo em oito 

anos. Essa conjunção de fatores, porém, 

não deve se repetir em 2022, quando os 

números devem voltar ao vermelho, 

como projeta o próprio governo federal. 

 

No ano passado, as receitas de União, 

estados e municípios superaram as 

despesas em R$ 64,7 bilhões ou 0,75% 

do PIB (Produto Interno Bruto), 

considerando o resultado primário —

antes do pagamento dos juros da dívida. 

 

O resultado positivo foi obra de estados, 

municípios e empresas estatais em todos 

os níveis de governo. A União fechou o 

ano com déficit, embora tenha sido o 

menor desde 2014. 

Fachada do prédio da Previdência Social 

em Brasília (DF) - (Antonio 

Molina/Folhapress) 

 

A dívida bruta recuou de quase 88,6% do 

PIB em 2020 para 80,3%, influenciada 

pelo efeito da inflação sobre o PIB 

nominal. A tendência para os próximos 

anos é de alta da dívida. 

 

Em momentos de aceleração da inflação, 

as contas públicas costumam melhorar, 

pois as receitas acompanham o aumento 

dos preços, enquanto as grandes 

despesas ficam congeladas durante todo 

o ano. Isso foi visto, por exemplo, com a 

Previdência e a despesa com pessoal. 

 

Embora o gasto menor com o auxílio 

emergencial tenha sido fundamental 

para a queda do gasto público em 

relação a 2020, quando a despesa 

federal foi recorde, chama a atenção a 

redução na Previdência Social, que 

voltou aos níveis de 2018 (8,2% do PIB). 

Trata-se da primeira queda na principal 

despesa primária federal desde a 

reforma de 2019. 

 

Os números detalhados até novembro 

mostram que a concessão de novos 

benefícios caiu pelo segundo ano 

seguido. Ainda assim, a quantidade total 

de segurados cresceu. Já o valor total 

pago pelo INSS foi maior em termos 

nominais, mas menor quando se 

considera a correção pela inflação, que 

corroeu o poder de compra dos 

segurados ao longo do ano. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/eduardo-cucolo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/leniencia-com-inflacao-produziu-resultado-fiscal-positivo-em-2021-diz-economista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/leniencia-com-inflacao-produziu-resultado-fiscal-positivo-em-2021-diz-economista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/deficit-do-governo-diminui-95-em-2021-para-r-35-bilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/deficit-do-governo-diminui-95-em-2021-para-r-35-bilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/deficit-do-governo-diminui-95-em-2021-para-r-35-bilhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/contas-do-governo-federal-tem-rombo-recorde-de-r-7431-bilhoes-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/contas-do-governo-federal-tem-rombo-recorde-de-r-7431-bilhoes-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/inflacao-estoura-a-meta-e-fecha-2021-em-1006-maior-alta-desde-2015.shtml
http://www.folha.com.br/
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A segunda rubrica de maior peso, a 

despesa com pessoal, caiu ao menor 

patamar da série iniciada em 2008 

(3,8% do PIB). Apenas o gasto com 

militares na ativa ficou estável no ano 

passado, enquanto a despesa com civis, 

inativos e pensionistas recuou. O 

congelamento dos salários dos 

servidores ativos civis explica o 

resultado. 

 

Dados do Tesouro Nacional mostram 

que 79% da despesa federal em 2021 foi 

destinada ao pagamento de benefícios 

(previdenciários, pessoal, abono, 

seguro-desemprego, auxílio emergencial 

etc.). Outros 15% incluem investimentos 

e gastos com a manutenção da máquina, 

sendo que metade dessas despesas são 

obrigatórias —principalmente com 

saúde— e a outra metade de livre 

alocação para o governo. 

 

A expectativa para os próximos anos é de 

queda contínua nas despesas, 

segundo projeções da IFI (Instituição 

Fiscal Independente). 

 

A despesa total do governo federal em 

2021 foi a menor em sete anos (18,6% do 

PIB) e pode seguir em queda nos 

próximos anos, principalmente pelo 

aperto cada vez maior na parcela de 

gastos não obrigatórios, como 

investimentos e despesas para 

manutenção da máquina. 

 

O problema é que as receitas também 

devem cair. Com a contribuição da 

inflação e dos preços mais elevados do 

petróleo e outras commodities, a receita 

líquida voltou em 2021 ao nível de 2019 

na comparação com o PIB (18,2%), com 

bons resultados tanto de tributos como 

dos gordos dividendos pagos por 

BNDES e Petrobras no ano passado. 

 

Com isso, o resultado na esfera federal 

(governo central) deve ser deficitário 

neste e nos próximos dois anos, segundo 

projeções de mercado da pesquisa Focus 

do Banco Central. 

 

Também é esperado aumento da 

despesa financeira dos governos. Em um 

ano de alta de juros e inflação, a despesa 

com a dívida passou de 4,18% para 5,17% 

do PIB, pior resultado em três anos, o 

que também se mostra um desafio para 

a administração do endividamento. 

 

Pelo conceito internacional para 

comparação da dívida, o Brasil ainda 

está com o maior valor entre países 

emergentes. 

 

O banco Goldman Sachs diz que houve 

redução do risco fiscal no curto prazo 

por conta dos fatores que melhoraram o 

resultado das contas públicas, mas 

afirma que o alto nível de endividamento 

e a expectativa de novo déficit torna o 

país vulnerável a choques externos e 

domésticos. 

 

A instituição afirma que colocar a dívida 

em uma tendência de declínio e 

construir novos amortecedores fiscais, 

após a mudança no teto de gastos, são os 

principais desafios para o país nos 

próximos anos. 

 

A agência de classificação Fitch Ratings 

diz que o resultado fiscal de 2021 não se 

repetirá em 2022, devido a um 

crescimento mais fraco da economia, 

deterioração no resultado primário e 

maiores despesas com juros. 

 

A instituição destaca que o desempenho 

da receita no ano passado foi 

impulsionado pelo crescimento nominal 

do PIB, preços de commodities elevados 

e consumo maior de bens (mais 

tributados) em relação a serviços 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/economia-fraca-e-drible-no-teto-vao-ampliar-deficit-do-governo-em-2022-diz-ifi.shtml
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(menos tributados). Destaca ainda a 

devolução de empréstimos do BNDES 

para o Tesouro, o que ajudou a reduzir o 

endividamento, um impacto de 1,1 ponto 

do PIB, segundo dados do Banco 

Central. 

 

A XP espera um resultado mais fraco 

para o setor público (déficit de 0,6% do 

PIB) em 2022 e diz que haverá maiores 

gastos tanto no governo central quanto 

nos regionais com a mudança no teto de 

gastos e o ciclo eleitoral. 

 

"Adicionalmente, as receitas terão um 

menor aumento na margem devido à 

desinflação dos preços das commodities 

e à desaceleração da atividade 

econômica. No entanto, colocamos uma 

tendência de alta nessas expectativas, 

uma vez que os preços das commodities 

permanecem em patamares elevados no 

início deste ano", afirma Tiago 

Sbardelotto, economista da XP. 
 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/01/inflacao-alta-e-beneficios-
menores-colocam-contas-publicas-no-
azul.shtml  
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Economia 

Tesouro dos EUA vê sinais de 
alívio na inflação em 2022 
 
Demanda mais fraca por bens, redução 
de gargalos de oferta e declínio da 
pandemia devem contribuir para 
redução 

 

31.jan.2022 às 23h11 
David LawderAndrea Shalal 
WASHINGTON | REUTERS 
 
As pressões inflacionárias nos Estados 

Unidos devem diminuir em 2022 devido 

a demanda mais fraca por bens, redução 

de gargalos de oferta e a uma pandemia 

de coronavírus em declínio, disse o 

principal economista do Tesouro norte-

americano nesta segunda-feira (31). 

 

Em comunicado divulgado juntamente 

com as estimativas trimestrais de 

empréstimos do Tesouro, o secretário-

adjunto de política econômica, Ben 

Harris, disse esperar que os preços de 

energia se acomodem em 2022, mas que 

a instabilidade geopolítica pode elevar 

os preços. 

 

Harris afirmou que o curso da pandemia 

continua a ser o principal risco negativo 

para as perspectivas econômicas dos 

EUA, juntamente com interrupções na 

cadeia de suprimentos, altos preços de 

energia e custos de moradia. 

Mulher faz compras em mercado de 

Glendale, na Califórnia (EUA) - Robyn 

Beck/AFP 

 

Futuras variantes de coronavírus 

"podem ter sintomas ou taxas de 

mortalidade piores ou podem ser 

totalmente resistentes às vacinas atuais 

e apresentar um risco significativo para 

as perspectivas econômicas. Por outro 

lado, dados os níveis de vacinação e de 

infecção passada, a população dos EUA 

pode estar se aproximando da 

imunidade do rebanho". 

 

Ele também disse que a pandemia 

continua a colocar em risco a 

recuperação das cadeias de suprimentos 

devido aos bloqueios contínuos na China 

e no sudeste da Ásia, o que pode manter 

os preços dos produtos elevados. 

 

O potencial de crescimento futuro 

também depende da recuperação da 

oferta de mão de obra norte-americana, 

diminuída pela pandemia, afirmou 

Harris. 

 

"Se essas perdas na oferta de mão de 

obra forem permanentes devido à 

pandemia, o crescimento econômico 

potencial será reduzido", disse ele. 

 

Mas Harris destacou que os fortes 

balanços das famílias foram um suporte 

positivo para um crescimento mais forte 

do PIB (Produto Interno Bruto), assim 

como o investimento em habitação, 

https://www1.folha.uol.com.br/blogs/de-grao-em-grao/2022/01/esqueca-as-eleicoes-brasileiras-saiba-qual-e-a-grande-incerteza-do-ano-para-o-mercado-de-acoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/de-grao-em-grao/2022/01/esqueca-as-eleicoes-brasileiras-saiba-qual-e-a-grande-incerteza-do-ano-para-o-mercado-de-acoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/entenda-como-a-alta-dos-juros-nos-eua-afeta-os-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/entenda-como-a-alta-dos-juros-nos-eua-afeta-os-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/entenda-como-a-alta-dos-juros-nos-eua-afeta-os-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/economia-dos-eua-registra-em-2021-melhor-crescimento-desde-1984.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/economia-dos-eua-registra-em-2021-melhor-crescimento-desde-1984.shtml
http://www.folha.com.br/
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produção de energia e propriedades 

comerciais. 

 

Os governos estaduais e locais também 

veem uma recuperação mais forte do 

que o esperado nas receitas, reforçada 

pelos US$ 350 bilhões (R$ 1,87 trilhão) 

do ano passado em fundos de auxílio 

contra o coronavírus, afirmou Harris. 

 

"No início de 2022, os principais setores 

de investimento estão prontos para um 

forte crescimento, apesar das 

dificuldades contínuas da cadeia de 

suprimentos e da ameaça de novas 

variantes da Covid", acrescentou Harris. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad

o/2022/01/tesouro-dos-eua-ve-sinais-

de-alivio-na-inflacao-em-2022.shtml  
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Juíza de SP afasta cobrança do 
Difal a empresa em 2022 
 
31 de janeiro de 2022, 21h59 
Por José Higídio 
 
O diferencial de alíquota (Difal) do 

ICMS se submete ao princípio da 

anterioridade tributária anual. Assim, 

a 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro 

Central de São Paulo, em liminar, 

impediu o governo estadual de cobrar o 

tributo de uma distribuidora de 

produtos hospitalares no ano de 2022. 

 

Em fevereiro de 2021, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu que é 

inconstitucional estabelecer o Difal por 

meio de ato administrativo, como vinha 

sendo feito até então. No entanto, a lei 

complementar que regula o tributo 

foi promulgada apenas no último dia 

4/1. 

 

Assim, a juíza Fernanda Henriques 

Gonçalves Zoboli considerou que o Difal 

só poderia ser cobrado em 2023. Isso 

porque leis que criam ou aumentam um 

imposto só produzem efeitos no ano 

seguinte à sua publicação, conforme o 

princípio constitucional da 

anterioridade anual. 

"Não há dúvida de que para aquele 

contribuinte que, antes dessa lei 

complementar, recolhia apenas o tributo 

em seu estado de origem, a obrigação de 

recolher a diferença para o estado de 

destino, quando a alíquota deste é 

superior à daquele, implica em 

majoração do imposto", explicou a 

magistrada. 

 

Além de aumentar a carga tributária, a 

lei complementar também teria criado 

um novo tributo, já que antes da sua 

sanção o imposto não era exigível, por 

força da decisão do STF. 

Segundo Zoboli, a nova lei criou uma 

nova relação jurídico-tributária. 

 

A ação foi patrocinada pelo 

escritório Dossena & Berleze Advocacia 

e Consultoria Empresarial, por meio do 

advogado Juliano Dossena Junior. 

 

O entendimento não é novo no estado. 

No entanto, a Justiça paulista vem 

proferindo decisões conflitantes sobre o 

pagamento ou não do Difal já em 2022. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1003798-21.2022.8.26.0053 
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Fux diz que Supremo espera 
estabilidade e tolerância em 
ano eleitoral 
 
1 de fevereiro de 2022, 11h29 
Por Severino Goes 
 
O Supremo Tribunal Federal espera que 

o ano eleitoral seja marcado pela 

estabilidade e pela tolerância, porque 

"não há mais espaços para ações contra 

o regime democrático e para violência 

contra as instituições públicas", disse o 

presidente da Corte, Luiz Fux, na 

abertura dos trabalhos do Judiciário de 

2022 nesta terça-feira (1º/2). 

 

Fux prega estabilidade e tolerância. Fellipe 

Sampaio /SCO/STF 

 

"A política e as eleições despertam 

paixões acerca de candidatos, de 

ideologias e de partidos. Embora esses 

sejam sentimentos legítimos, a política 

também deve ser visualizada pelos 

cidadãos como a ciência do bom 

governo", completou Fux. 

 

O presidente Jair Bolsonaro não estava 

presente à cerimônia, que marca a 

retomada dos julgamentos do STF no 

primeiro semestre. 

 

Segundo o presidente do STF, embora a 

política e as eleições despertem paixões, 

as eleições devem ser "uma 

oportunidade coletiva para realizarmos 

escolhas virtuosas e votos conscientes 

voltados à prosperidade nacional". 

 

"Os debates acalorados nesses 

momentos são comportamentos 

esperados em um ambiente deliberativo 

marcado pela pluralidade de visões. Não 

obstante os dissensos da arena política, 

a democracia não comporta disputas 

baseadas no 'nós contra eles'! Em 

verdade, todos os concidadãos 

brasileiros devem buscar o bem estar da 

nação, imbuídos de espírito cívico e de 

valores republicanos", disse. 

 

Em seu pronunciamento, o presidente 

do STF fez questão de afirmar que a 

pauta de julgamentos no primeiro 

semestre de 2022, continuará dedicada 

às agendas da estabilidade democrática 

e da preservação das instituições 

políticas do país; da revitalização 

econômica e da proteção das relações 

contratuais e de trabalho; da moralidade 

administrativa; e da concretização da 

saúde pública e dos direitos humanos 

afetados pela pandemia, especialmente 

em prol dos mais marginalizados sob o 

prisma social. 

 

Clique aqui para ler o discurso de 

Luiz Fux 

 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-

01/fux-stf-espera-estabilidade-

tolerancia-ano-eleitoral  
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Ministra determina 
restituição de verba do Rio 
penhorada pela Justiça do 
Trabalho 
 
1 de fevereiro de 2022, 10h09 
 
A ministra Rosa Weber, vice-presidente 

do Supremo Tribunal Federal, no 

exercício da presidência, suspendeu 

decisão do juízo da 55ª Vara do Trabalho 

do Rio de Janeiro que bloqueou valores 

do estado para assegurar crédito 

decorrente de reclamação trabalhista 

movida por um porteiro contra a 

Associação dos Amigos Deficientes 

Físicos do Rio. 

Nelson Jr./STFRosa Weber determina 

restituição de verba do RJ penhorada 

pela Justiça do Trabalho 

 

A ministra determinou que os valores 

bloqueados sejam devolvidos ao cofre 

estadual. 

 

De acordo com os autos, o Tribunal 

Superior do Trabalho havia afastado a 

responsabilidade subsidiária do Estado 

do Rio de Janeiro em relação aos 

créditos devidos ao ex-empregado da 

entidade. Mas, na execução, a pedido do 

trabalhador, o juízo da 55ª Vara do 

Trabalho determinou a penhora de 

valores do estado até o montante do 

débito da associação. 

 

Na reclamação, o Estado do Rio apontou 

que o bloqueio afrontava o 

entendimento do STF de que verbas 

estaduais não podem ser objeto de 

bloqueio, penhora ou sequestro para 

pagamento de valores devidos em ações 

trabalhistas, ainda que as empresas 

envolvidas tenham créditos a receber da 

administração pública estadual. 

 

Segundo a argumentação, o 

entendimento da Corte é "categórico e 

induvidoso" no sentido da 

inconstitucionalidade de decisões 

judiciais nesse sentido. 

 

Ao acolher os argumentos do estado, a 

ministra Rosa Weber lembrou que o 

Supremo, no julgamento da ADPF 275, 

concluiu que a constrição judicial de 

receita pública para satisfação de crédito 

trabalhista viola os princípios da 

legalidade orçamentária, da separação 

de poderes, da eficiência da 

administração pública e da continuidade 

dos serviços públicos. 

 

No mesmo sentido, a Corte, ao julgar a 

ADPF 485, declarou a 

inconstitucionalidade da interpretação 

judicial que admite o bloqueio, a 

penhora ou o sequestro de verbas 

estaduais, ao fundamento de que esses 

valores constituiriam créditos devidos 

pelo estado a empresas rés em ações 

trabalhistas. Segundo a ministra, ao 

menos em juízo preliminar, a 

determinação de bloqueio parece 

afrontar essas decisões. Com 

informações da assessoria do STF. 

 

RCL 51.504 
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Fux abre ano judiciário e 
discursa contra polarização 
em ano eleitoral 
 
O presidente do STF afirmou que o 
Brasil precisa de líderes que sejam 
capazes de engajar ações coletivas, 
congregar pensamentos opostos e 
inspirar colaboração recíprocas. 
 
terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 
 
Nesta terça-feira, 1º, o presidente do 

STF, ministro Luiz Fux, conduziu a 

sessão solene de abertura do ano 

judiciário de 2022. A cerimônia foi 

realizada virtualmente em decorrência 

do aumento de casos de covid-19 na 

capital federal. 

 

Em discurso, o presidente da Corte 

falou contra a polarização e ações 

contra o regime democrático, 

especialmente neste ano eleitoral. 

 

"Debates acalorados são esperados. 

Não obstante os dissensos da arena 

política, a democracia não comporta 

disputas baseadas no 'nós contra eles'. 

Na verdade, todos os concidadãos 

brasileiros devem buscar o bem-estar 

da nação, imbuídos de espírito cívico e 

de valores republicanos." 

 

Dos ministros e autoridades, apenas 

Luiz Fux estava presencialmente na 

Corte. Logo no início da sessão, Fux 

anunciou que o presidente Jair 

Bolsonaro não compareceria à 

cerimônia por estar em viagem a SP, a 

fim de cuidar da questão das fortes 

chuvas que atingiram a região. 

 
Fux abre ano judiciário e faz discurso 

contra polarização em ano 

eleitoral.(Imagem: Reprodução | 

YouTube) 

 

União e interdependência 

 

Em discurso inicial, Luiz Fux afirmou 

que a pandemia da covid-19 tem 

arrefecido graças à razão, à ciência, à 

vacinação em massa e à progressiva 

ampliação do conhecimento médico 

sobre a covid-19. 

 

Posteriormente, o ministro começou 

uma fala a favor da união dos cidadãos 

e da interdependência entre os 

membros da sociedade: 

 

"para além das nossas diferenças, 

todos nós somos integrantes da mesma 

teia social e dependemos, 

radicalmente, um dos outros, não 

apenas para sobrevivermos, mas 

também para sermos livres e 

autônomos como cidadãos de 

sociedades democráticas." 

 

Citando a obra Os Miseráveis 

("humanidade é similaridade, todos os 

homens são a mesma argila"), Luiz Fux 

asseverou que não existem vitórias 

individuais ou isoladas, mas êxitos 

decorrentes de articulações coletivas 

bem-sucedidas. 

 

Em seguida, o presidente do STF falou 

sobre os líderes dos quais o Brasil 

precisa: 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/358723/fux-prorroga-trabalho-remoto-no-stf-apos-alta-de-casos-de-covid
https://www.migalhas.com.br/
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"Para fazermos as engrenagens 

girarem, precisamos de líderes que 

estejam atentos a essas 

transformações, que sejam capazes de 

engajar ações coletivas, congregar 

pensamentos opostos e inspirar 

colaboração recíprocas em pequena e 

grande escalas." 

 

Com relação ao ano eleitoral em que 

estamos, o ministro Fux afirmou que a 

política deve ser visualizada pelos 

cidadãos como a ciência do bom 

governo. "As eleições devem ser uma 

oportunidade coletiva, para 

realizarmos escolhas virtuosas e para 

proferirmos votos conscientes para a 

prosperidade nacional", concluiu. 

 

Já sobre os trabalhos do Supremo, o 

ministro explicou que, neste 1º 

semestre de 2022, a Corte continuará 

dedicada às agendas para estabilidade 

democrática e preservação de 

instituições políticas. 

 

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

/358959/fux-abre-ano-judiciario-e-

discursa-contra-polarizacao-em-ano-

eleitoral  
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Cristiane Brasil continua 
proibida de exercer funções 
públicas 
 
Ex-deputada é investigada por 
organização criminosa que teria 
desviado milhões dos cofres públicos. 
Magistrada considera que os fatos ainda 
em análise são gravíssimos e 
apresentam lesão à sociedade. 
 
terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 
 
A juíza de Direito Simone de Faria 

Ferraz, da 26ª vara Criminal do TJ/RJ, 

manteve medida cautelar de suspensão 

do exercício da função pública da ex-

deputada Cristiane Brasil. No pedido, a 

defesa de Cristiane negou que ela tenha 

sido chefe de uma organização 

criminosa que teria desviado milhões 

dos cofres públicos. 

 

 
Ex-deputada Cristiane Brasil continua 

proibida de exercer funções 

públicas.(Imagem: Luis Macedo / 

Câmara dos Deputados) 

 

A defesa pediu, ainda, caso não fosse 

revogada a medida cautelar, que 

alternativamente lhe fosse autorizado o 

exercício de cargos públicos com o 

impedimento de ordenar despesas ou 

mesmo que lhe fosse vedado tal 

exercício nos limites do município e/ou 

do estado do Rio de Janeiro, onde, de 

acordo com a denúncia, ela teria 

influência. 

 

A juíza, porém, negou todos os pedidos. 

"Destaco que os fatos em exame são 

gravíssimos e trazem em si a pecha de 

dano, lesão à toda a sociedade. Diante 

de tal quadra indefiro o requerido." 

 

 Processo: 0142722-

88.2019.8.19.0001 
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TRT-18 mantém justa causa 
de homem que foi a festa 
durante atestado 
 
Para o relator, o fato do trabalhador ter 
comparecido à festa quando deveria 
estar de repouso por motivo de doença 
demonstra a falta grave para justa 
causa. 
 
terça-feira, 1 de fevereiro de 2022 
 
A 3ª turma do TRT da 18ª região 

reformou decisão da 1ª vara do 

Trabalho de Goiânia/GO para manter 

demissão por justa causa de um 

vendedor de cosméticos. A decisão deu 

parcial provimento ao recurso de duas 

empresas para afastar a condenação de 

primeira instância ao pagamento das 

verbas rescisórias referentes à 

modalidade "sem justa causa". Todavia, 

os desembargadores mantiveram a 

determinação de recolhimento integral 

dos depósitos mensais de FGTS. 

 

 
Mantida justa causa de homem que foi 

a festa durante atestado.(Imagem: 

Freepik) 

 

No recurso, as empresas alegaram que 

o funcionário agiu de má-fé ao 

apresentar um atestado médico 

comunicando a impossibilidade de 

comparecimento ao trabalho em um 

final de semana para repouso absoluto 

por motivo de doença. Entretanto, 

constataram que o funcionário teria 

participado de um evento artístico, com 

a presença de várias bandas e mais de 

oito horas de duração. 

 

Argumentaram, também, que nunca 

fiscalizaram a vida do trabalhador em 

questão, porém ficaram sabendo do 

ocorrido "porque foram publicadas 

suas fotos em redes sociais para o 

público em geral ver e curtir". Por isso, 

pediram a manutenção da modalidade 

por justa causa e suas repercussões. 

 

O relator, desembargador Elvecio 

Moura dos Santos, disse que os 

argumentos das empresas estavam 

corretos, em parte. O magistrado 

analisou o documento que comunicou 

ao vendedor a dispensa por justa causa, 

onde consta como fundamentos para a 

aplicação da medida o ato de desídia ou 

insubordinação previstos no artigo 482, 

alíneas "e" e "h", da CLT. 

 

O desembargador explicou que a 

dispensa por justa causa constitui a 

mais grave punição imposta ao 

empregado. Para ele, essa modalidade 

somente pode ser reconhecida em juízo 

quando houver prova clara e robusta do 

fato que motivou a aplicação, devido às 

repercussões na vida privada e 

profissional do trabalhador.  

 

Ainda, disse que nos autos consta 

trechos de conversas no grupo de 

trabalho via aplicativo Whatsapp sobre 

o evento musical, além de provas 

testemunhais. Por isso, o relator 

entendeu que o fato de o trabalhador ter 

comparecido à festa, quando deveria 

estar de repouso por motivo de doença, 

demonstra a falta grave prevista no 

artigo 482, alínea "a", da CLT - ato de 

improbidade. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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"O ato de improbidade, regra geral, é 

toda ação ou omissão desonesta do 

empregado, que revelam 

desonestidade, abuso de confiança, 

fraude ou má-fé, visando obter 

vantagem para si ou para outrem" 

 

Com as considerações, o magistrado 

reformou a sentença para confirmar a 

legitimidade da penalidade de dispensa 

por justa causa aplicada. Como 

consequência, afastou as condenações 

para o pagamento das verbas 

rescisórias referentes à modalidade 

"dispensa sem justa causa". Todavia, 

manteve a condenação das empresas na 

obrigação de integralizar os depósitos 

mensais de FGTS, sob pena de execução 

direta. 

 

 Processo: 0010450-

75.2020.5.18.0001 
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Desembargador mantém 
liminar e permite cobrança 
do Difal de ICMS apenas em 
2023 
 
Cobrança do diferencial de alíquota de 
ICMS foi regulamentada por Lei 
Complementar sancionada em 4 de 
janeiro 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
31/01/2022 18:00Atualizado em 
31/01/2022 às 18:38 
 
comentários 

Cédulas e moeda de Real / Crédito: 

Marcello Casal Jr. 

 

A discussão sobre a possibilidade de 

cobrança do diferencial de alíquota 

(Difal) de ICMS ainda em 2022 chegou 

à 2ª instância. Na última sexta-feira 

(28/1), um desembargador do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo 

(TJSP) manteve decisão liminar da 16ª 

Vara da Fazenda Pública de São Paulo 

que permite que uma empresa recolha o 

difal apenas a partir de 2023. 

 

A decisão foi tomada de modo 

monocrático (individual) pelo 

desembargador Eduardo Gouvêa em um 

recurso interposto pelo estado de São 

Paulo. O entendimento vale até o 

pronunciamento do mérito por uma 

turma do tribunal no recurso. (Leia a 

íntegra da decisão) 

 

A cobrança do difal foi regulamentada 

pela Lei Complementar 190/22, 

sancionada em 4 de janeiro. Desde a sua 

edição, no entanto, estados e 

advogados tributaristas divergem 

sobre a possibilidade de a norma 

produzir efeitos ainda em 2022, 

diante dos princípios constitucionais das 

anterioridades nonagesimal e anual. 

 

Pela anterioridade nonagesimal, é 

vedado aos estados cobrar tributos antes 

de decorridos 90 dias da data de 

publicação da lei que os instituiu ou 

aumentou. Pela anterioridade anual, 

essa cobrança não pode ser realizada no 

mesmo exercício financeiro da 

publicação da lei que institui ou 

aumenta os tributos. 

 

No caso concreto, em primeira 

instância, a empresa Condor 

Indústria Química conseguiu 

liminar favorável para recolher o 

imposto apenas a partir de 2023, 

justamente sob o argumento de que a 

cobrança violaria os princípios da 

anterioridade anual e nonagesimal. 

 

No recurso interposto no TJSP, o estado 

de São Paulo argumentou que publicou, 

em 14 de dezembro de 2021, a Lei 

Estadual 14.470/2021, regulamentando 

a cobrança localmente. 

 

O estado afirmou que o Supremo 

Tribunal Federal (STF), ao analisar o 

Tema 1094, entendeu que a lei local 

instituidora do tributo publicada após a 

atribuição da competência tributária 

pela Constituição – neste caso, a 

Emenda Constitucional 87/2015 – e 

antes da lei complementar que veiculou 

normas gerais – a LC 190/2022 – é 

válida, mas com eficácia postergada até 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/difal-tjsp-mantem-liminar-cobranca-icms-2023-31012022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/difal
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-entenda-os-aspectos-fundamentais-13052021
https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp
https://images.jota.info/wp-content/uploads/2022/01/doc-113374380.pdf
https://images.jota.info/wp-content/uploads/2022/01/doc-113374380.pdf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=e15b4f77e0&e=1fa6cb79e5
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=e15b4f77e0&e=1fa6cb79e5
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=e15b4f77e0&e=1fa6cb79e5
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=e15b4f77e0&e=1fa6cb79e5
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=cf65ba3746&e=1fa6cb79e5
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=cf65ba3746&e=1fa6cb79e5
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=cf65ba3746&e=1fa6cb79e5
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=cf65ba3746&e=1fa6cb79e5
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a lei complementar entrar no 

ordenamento jurídico, o que aconteceu 

em 4 de janeiro. 

 

São Paulo argumentou ainda que atende 

aos dois princípios para cobrar o tributo. 

Primeiro, o da anterioridade geral, uma 

vez que a lei estadual foi publicada em 

dezembro. Segundo, o da nonagesimal, 

uma vez que o próprio estado 

comunicou que a cobrança do difal 

de ICMS será realizada a partir de 

1º de abril. 

 

Com isso, o estado requer a revogação da 

liminar concedida em primeira 

instância, reconhecendo-se a 

legitimidade da cobrança do difal a 

partir de 1º de abril. Subsidiariamente, o 

estado pede que a cobrança seja 

considerada legítima a partir de 5 de 

abril, decorridos 90 dias da publicação 

da lei complementar. 

 

Dano ao contribuinte 
 
Na decisão monocrática, o 

desembargador Eduardo Gouvêa 

afirmou que, em análise sumária, 

embora o estado tenha observado o 

princípio da anterioridade nonagesimal, 

ao se considerar a edição da lei 

complementar, ele não respeitou a 

anterioridade geral ou anual. 

 

O desembargador afirmou que a LC 

190/2022, “ao definir a forma de cálculo 

do ICMS nas operações interestaduais 

quando da remessa ao não contribuinte 

do imposto, equivaleria a aumento do 

tributo, a ensejar a aplicação do 

princípio da anterioridade geral”. 

 

“Assim, de modo a evitar dano grave ou 

de difícil reparação ao contribuinte pela 

elevação da carga tributária, mantém-se, 

por ora, a decisão agravada até o 

pronunciamento do mérito do presente 

agravo pela turma julgadora”, escreveu o 

desembargador na decisão. 

 

O advogado Allan Fallet, do LTSA 

Advogados, explica que, agora, o estado 

de São Paulo pode interpor um agravo 

interno questionando a decisão 

monocrática. O próprio relator, 

desembargador Eduardo Gouvêa, pode 

reconsiderar ou não sua decisão. Caso 

decida manter a decisão, o agravo 

interno será analisado pela 7ª Câmara 

de Direito Público do TJSP, composta 

por três desembargadores, incluindo o 

relator. 

 

“Enquanto isso, paralelamente à análise 

dessa liminar, o processo continua 

correndo em primeira instância, onde o 

juiz deverá decidir ainda sobre o mérito 

da causa”, afirma. 

 

O processo em 2ª instância no TJSP 

tramita com o número 3000383-

58.2022.8.26.0000. Na primeira 

instância, o número é 1001443-

38.2022.8.26.0053. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 

https://www.jota.info/tributos-e-

empresas/tributario/difal-tjsp-

mantem-liminar-cobranca-icms-2023-

31012022  
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Concomitância de multas de 
ofício e multas isoladas por 
falta de recolhimento 
 
As implicações das decisões conflitantes 
proferidas por Turmas da Câmara 
Superior do Carf 
 
RAFAEL GREGORIN 
GIAN CARLO EVASO 
01/02/2022 05:50 
 
comentários 

Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

 

O Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) publicou, ao final do ano 

passado, a Portaria Carf/ME 

12.202/2021, que distribuiu, 

temporariamente, temas de 

competência da 1ª Turma da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais à 2ª e à 3ª 

Turma. 

 

A medida, que tem o altivo objetivo de 

aumentar a celeridade processual no 

Carf ao desafogar a 1ª Turma da Câmara 

Superior, que possui o maior acervo de 

recursos pendentes de julgamento, 

gerou também preocupação por parte de 

tributaristas, que temiam mudanças de 

entendimento, conforme noticiado 

pelo JOTA dias após a publicação da 

mencionada Portaria. 

Passados alguns meses, o referido receio 

se concretizou, atingindo uma discussão 

que já havia passado por uma verdadeira 

montanha-russa ao longo dos últimos 

anos: a questão da concomitância de 

multas isoladas decorrente do não 

recolhimento dos valores devidos, a 

título de estimativas mensais de IRPJ e 

CSLL (inciso IV) e de multas de ofício, 

cobradas em razão da falta de 

recolhimento, falta de declaração ou 

declaração inexata do tributo (inciso I, 

do artigo 44, da Lei 9.430/96). 

 

Para melhor compreensão acerca do 

tema, faz-se necessário discorrer 

brevemente sobre o histórico da referida 

discussão. 

 

O posicionamento do Carf sobre a 

questão foi primeiramente manifestado 

de forma pacífica com a publicação da 

Súmula Carf n.º 105, que consolidou o 

entendimento favorável aos 

contribuintes no sentido de que “a multa 

isolada por falta de recolhimento de 

estimativas, lançada com fundamento 

no art. 44 § 1º, inciso IV da Lei nº 9.430, 

de 1996, não pode ser exigida ao mesmo 

tempo da multa de ofício por falta de 

pagamento de IRPJ e CSLL apurado no 

ajuste anual, devendo subsistir a multa 

de ofício”. 

 

Contudo, após a conversão da Medida 

Provisória n.º 351/2007 na Lei 

11.488/2007, foi revogado o inciso IV, 

do parágrafo 1º, do artigo 44 da Lei 

9.430/1996, expressamente 

mencionado na referida súmula, de 

modo que o entendimento do Carf – 

especificamente da 1ª Turma da Câmara 

Superior – passou pela sua primeira 

alteração, ainda por meio do voto de 

qualidade favorável ao fisco, no sentido 

que a Súmula Carf n.º 105 somente 

poderia ser aplicada para fatos jurídicos 

ocorridos antes do ano-calendário de 

https://www.jota.info/autor/rafael-gregorin
https://www.jota.info/autor/gian-carlo-alarcon-evaso
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2007, sendo, portanto, autorizada a 

cumulação das penalidades para 

infrações cometidas de 2008 em diante. 

 

Este entendimento desfavorável aos 

contribuintes se manteve estável até a 

publicação da Lei 13.988/2020, por 

meio da qual foi incluído o art. 19-E 

na Lei 10.522/2002, alterando-se a 

sistemática do voto de qualidade em 

processos administrativos decorrentes 

de autos de infração. 

 

Com isso, o entendimento acerca do 

assunto foi novamente modificado, com 

a 1ª Turma da Câmara Superior do Carf 

proferindo diversos acórdãos favoráveis 

aos contribuintes para reconhecer a 

impossibilidade de cumulação das 

mencionadas penalidades, a exemplo do 

acórdão n.º 9101-005.080. 

 

Além disso, foi rejeitada, no ano 

passado, a proposta de enunciado da 

Súmula n.º 24 pelo Pleno da Câmara 

Superior, que pretendia, mais uma vez, 

reverter o entendimento acerca da 

concomitância das penalidades para o 

seu status pró-fisco[1]. 

 

Diante disso, a matéria parecia estar se 

consolidando definitivamente de forma 

favorável aos contribuintes, ainda que 

por voto de qualidade, na 1ª Turma da 

Câmara Superior do Carf. 

 

No entanto, com a publicação da 

Portaria Carf/ME 12.202/2021, a 

matéria passou a ser analisada também 

pela 3ª Turma da Câmara Superior, o 

que resultou na prolação de decisões 

desfavoráveis aos contribuintes, por 

maioria de votos, a exemplo dos 

acórdãos n.º 9303-011.690 e 9303-

011.689. 

 

É realmente louvável o objetivo da 

Portaria Carf/ME 12.202/2021, pois um 

processo administrativo fiscal mais 

célere e eficiente só traz benefícios à 

sociedade como um todo. Entretanto, 

essa celeridade não pode ser obtida 

mediante o comprometimento da 

segurança jurídica, pois, ainda que os 

precedentes da 1ª Turma da Câmara 

Superior não sejam dotados de efeitos 

vinculantes, a alteração, em caráter 

temporário, da competência das Seções 

de Julgamento do Carf não deveria 

resultar em decisões conflitantes dentro 

da última instância do próprio Conselho, 

pois isso certamente reverberará no 

Judiciário, gerando ainda mais custos à 

máquina pública e morosidade aos 

contribuintes. 

 
[1] 24ª PROPOSTA A multa isolada, na 

hipótese de falta de pagamento das 

estimativas mensais, pode ser exigida, a 

partir do advento da MP nº 351, de 

2007, convertida na Lei nº 11.488, de 

2007, concomitantemente com a multa 

de ofício incidente sobre a totalidade ou 

diferença de imposto ou contribuição 

nos casos de falta de pagamento ou 

recolhimento, de falta de declaração e 

nos de declaração inexata, sendo 

inaplicável a Súmula CARF nº 105 a 

fatos geradores a partir de então. 

Negada. Votação 5×5. 
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Especialista em Direito Tributário pelo 

Insper (2015-2017) 

 

https://www.jota.info/opiniao-e-
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carf/concomitancia-multas-de-oficio-e-
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Fachada do TCU. Crédito: Samuel 

Figueira/Agência Proforme 

 

A Transparência Internacional acaba de 

divulgar o Índice de Percepção da 

Corrupção 2021. O Brasil ocupa a 96ª 

posição em uma lista de 180 países. É 

difícil medir o nível de corrupção de um 

lugar. Não é por outra razão que o índice 

revela aspecto declaradamente 

subjetivo: a “percepção de corrupção”. 

Dados objetivos nesse terreno tendem a 

produzir resultados inconclusivos. É 

possível contar quantos crimes foram 

punidos, quantas sanções 

administrativas foram aplicadas, mas 

não há como saber o volume de atos de 

corrupção que escaparam do sistema 

repressivo. 

 

Há dificuldade similar em aferir a 

eficiência do sistema de controle da 

corrupção. Ações repressivas (número 

de pessoas punidas, valores recuperados 

etc.) não são capazes de atestar 

isoladamente o nível de eficácia do órgão 

de controle, pois não há como compará-

las com casos de desvios não 

identificados e punidos. Resta o 

caminho da avaliação subjetiva, aferível 

com pesquisas que meçam a confiança 

que cada órgão desperta. 

 

A maneira de divulgar as ações de 

controle da corrupção ganha relevância 

nesse cenário. Órgãos de imprensa 

costumam anunciar com regozijo 

paralisação de obras por suspeitas de 

desvios, prisões preventivas, bloqueio de 

bens, buscas e apreensões. Esse estilo 

gera dois efeitos evidentes: a) aumenta a 

sensação de corrupção generalizada; e b) 

eleva o prestígio dos órgãos de controle 

e de seus membros. É um sistema que se 

retroalimenta, embora esses efeitos 

pareçam contraditórios, pois à medida 

que se amplia a percepção de corrupção, 

também cresce o prestígio dos órgãos de 

controle. 

 

Acredito que estamos diante de rara 

janela de oportunidade para sairmos do 

mero subjetivismo em matéria de 

avaliação de eficiência do sistema de 

controle. O acervo probatório gerado 

pela Operação Lava Jato pode 

proporcionar abordagem objetiva sobre 

os efeitos reais da atuação de um dos 

mais comentados órgãos de controle da 

administração: o Tribunal de Contas da 

União (TCU). Embora não seja essa sua 

função institucional, o TCU tem 

recebido e ostentado vestes de 

protagonista do combate à corrupção. 

 

Provas coletadas na Lava Jato podem ser 

confrontadas com os achados na ação 

fiscalizadora desse órgão. Dois fatores 

permitem que se faça a avaliação de 

eficácia: 1) os desvios foram descobertos 

a partir das investigações penais (na 

maior parte por delações) e não 

https://www.jota.info/autor/jacintho-arruda-camara
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/como-avaliar-eficacia-combate-corrupcao-01022022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/lava-jato
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


42 

 

decorreram da apuração do controle 

externo; 2) parte desses desvios só foi 

descoberta após a realização de 

auditorias. 

 

A verificação pode apontar se as 

metodologias empregadas pelo TCU 

identificaram de modo eficiente os 

desvios cometidos naquelas 

contratações. Se a atuação da corte de 

contas tiver identificado os desvios, 

ponto para o controle. Porém, se a 

fiscalização não os tiver apontado, 

haverá um relevante indício de que os 

métodos de fiscalização não são eficazes 

para identificar corrupção. A amostra 

parece significativa, uma vez que atinge 

grandes contratações envolvendo a 

maior empresa da administração 

pública federal. Está aí uma pesquisa 

que gostaria de ler. 

 

JACINTHO ARRUDA CÂMARA – 
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