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Empresas 

Custos pressionam resultados 
de construtoras no trimestre 
 
Queda de lucro demonstra um 
momento mais difícil para todas as 
faixas de renda 
 
Por Fabiana Holtz — De São Paulo 
31/03/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 
As construtoras estão diante de um 

cenário ainda mais complexo neste ano, 

depois de atravessarem o ambiente 

econômico incerto, com picos da 

pandemia de covid-19 e a escalada nos 

juros para conter a inflação em 2021. 

 

Os balanços do quarto trimestre que 

foram divulgados nas últimas semanas 

já demonstram um fim de 2021 mais 

difícil, para todas as faixas de renda, 

uma situação que, segundo analistas, 

persiste nestes primeiros meses de 

2022. 

 

Levantamento feito pelo Valor 

Data mostra que, no quarto trimestre 

do ano passado, o lucro líquido 

consolidado de 22 incorporadoras de 

capital aberto recuou 27%, para R$ 

867,4 milhões. A receita líquida somou 

R$ 7,46 bilhões, praticamente estável. 

 

 
 

O aumento de custos pesou nos 

resultados, o que pode ser identificado 

por uma redução da chamada margem 

bruta - o que resta da receita depois de 

descontados os custos dos produtos e 

serviços vendidos -, que passou de 

30,7% para 26% no período. 

André Mazini, analista do Citi, prevê um 

ano difícil para o setor como um todo, 

por motivos diferentes para cada um dos 

segmentos. “No caso da baixíssima 

renda a pressão de custo bate mais forte. 

Já a média renda não se influencia muito 

pela pressão de custo e a Selic tem mais 

impacto.” 

 

Para a baixa renda, a aprovação, em 

março, do subsídio e o deslocamento da 

curva para ajudar as empresas que 

atuam nas faixas mais baixas do 

programa Casa Verde e Amarela deve 

trazer um respiro bastante importante 

para o setor, diz Ygor Altero, analista da 

XP. 

 

A mudança deve beneficiar companhias 

do segmento que já demonstraram um 

bom desempenho no fim do ano 

passado. 

 

A agilidade na reação e bom 

planejamento colocam Direcional e 

Cury, que atuam com foco na faixa mais 

alta do segmento de baixa renda, entre 

os nomes que brilharam no período. Em 

comum, ambas conseguiram apresentar 

margens saudáveis e crescimento. 

 

Na visão de Mazini, a Direcional 

surpreendeu pelas margens acima da 

média. Mas ele pondera que por ter um 

ritmo mais lento de vendas a piora de 

margem pode aparecer mais adiante. “O 

primeiro trimestre será desafiador para 

todos”, afirma. A companhia tem ido 

bem tanto na faixa 2 do Casa Verde e 

Amarela quanto na Riva, seu braço de 

atuação na média renda, que continua 

tendo boa performance e deve sustentar 

boas margens. 
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MRV&Co, uma das principais escolhas 

do Citi para baixa e média rendas, é 

outra empresa que trouxe números, no 

geral, acima do esperado, mas por causa 

da operação nos EUA, a AHS. No Brasil, 

segundo os analistas consultados 

pelo Valor, o desempenho ficou dentro 

do previsto. Com forte desempenho fora 

do Casa Verde e Amarela, a MRV&Co 

trouxe resultados neutros, concorda 

Altero, da XP. 

 

As perspectivas da companhia são 

ambiciosas. “Olhando para 2022, temos 

a expectativa de praticamente triplicar a 

produção e manter um forte volume de 

vendas dos projetos, com margem bruta 

próxima a 40%”, disse Rafael Menin, 

presidente da construtora mineira, 

durante teleconferência sobre os 

resultados. 

 

A Cury em especial conseguiu sustentar 

sua margem bruta em patamar 

confortável, ao calibrar a questão do 

aumento de preços e manter uma 

operação extremamente eficiente, com 

um ritmo de venda bem acima dos pares. 

“O seu tíquete mais alto, dentro de um 

universo de baixa renda em que opera, 

também ajudou muito. Aliado a isso, a 

empresa acertou ao antecipar a compra 

de materiais”, observa Altero, da XP. E a 

companhia deve continuar crescendo 

neste início de ano. 

 

Em mensagem da administração que 

acompanha o balanço, seu presidente, 

Fábio Cury, reconheceu que a estratégia 

em focar nas faixas mais altas e acima do 

Casa Verde e Amarela têm se mostrado 

acertada e que espera para 2022 

resultados ainda melhores. 

 

Ainda na baixa renda, uma unanimidade 

negativa entre os analistas ouvidos 

pelo Valor, a Tenda - que tem presença 

concentrada nos segmentos mais baixos 

do programa Casa Verde e Amarela - 

trouxe o pior desempenho do setor tanto 

no quarto trimestre como no ano de 

2021. 

 

“Nunca vi uma diferença tão grande 

entre expectativa e realidade”, diz 

Mazini, do Citi, que diz acreditar numa 

falha de comunicação dentro da 

empresa. “E o jeito que eles fazem 

orçamento de obra é bem diferente do 

resto do setor. Eles não trabalham com 

inflação prevista nos projetos e acabam 

se surpreendendo”, afirma. 

 

Mazini ressalta ainda que por atuar na 

faixa 1,5 do CVA, a Tenda tem menos 

margem de manobra para ajustar preços 

em relação a Direcional e MRV, por 

exemplo, que estão na faixa 2, 3 e 4 (esta 

última já mais voltada para a média 

renda) do programa. 

 

“Esperávamos por uma margem 

deteriorada, mas não negativa como se 

viu, apesar dos resultados de vendas e 

lançamentos serem positivos”, diz 

Gustavo Caetano, analista do Inter. Na 

sua avaliação, o principal problema é o 

modelo de negócios, com projetos de 

custo muito enxutos e prazos curtos. 

 

Na média renda, os especialistas 

reconhecem que a Caixa Econômica 

Federal está sendo bem mais cautelosa 

no ritmo de aumento de juros, mesmo 

após as sucessivas altas da Selic. Para o 

analista da XP, o segmento de baixa 

renda deve seguir sendo beneficiado, 

enquanto o média deve encolher, a alta 

deve desacelerar e o de altíssima renda 

continua resiliente. 

 

Para Raul Grego, analista da Eleven, três 

empresas merecem destaque no 

período: Cyrela, Direcional e Moura 

Dubeux, pelo ritmo acelerado de 

lançamentos, vendas fortes e resultado 
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financeiro bastante estável, com geração 

de caixa sem muita perda de margem. 

 

No segmento de média e alta rendas, 

com resultados robustos e dentro do 

esperado, Cyrela é apontada como 

destaque durante o último trimestre do 

ano passado, por ter conseguido 

“navegar muito bem durante a 

pandemia”, nas palavras de Altero, da 

XP. 

 

A EZTec, um destaque negativo dentro 

da média renda, trouxe resultados 

fracos, como o esperado, dizem os 

analistas. “Foi um ano ruim para a 

EZTec, ela não entregou o ‘guidance’ 

[projeção] e errou em alguns projetos 

em São Paulo”, diz o analista do Citi. 

Caetano, do Inter, diz que a receita veio 

abaixo do esperado, mas a rentabilidade 

ficou dentro do estimado. 

 

A Even também trouxe margem bruta 

em linha com as estimativas do 

mercado, mas a última linha do balanço 

decepcionou. Segundo os analistas, os 

custos da empresa com processos legais 

foram altos no período. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/31/custos-pressionam-
resultados-de-construtoras-no-
trimestre.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Novas regras do vale-
alimentação acirram o 
mercado de benefícios 
 
MP nº 1.108 impede desconto oferecido 
por empresas do setor 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
31/03/2022 05h05  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Caio Taniguchi: MP e Decreto nº 10.854 
violam a Lei de Liberdade Econômica — 
Foto: Luis Ushirobira/Valor 

O governo federal editou novas 
normas para o fornecimento de vale-
alimentação e refeição que devem 
mexer com o mercado de benefícios, 
que movimenta cerca de R$ 150 
bilhões por ano. Com a Medida 
Provisória (MP) nº 1.108, publicada na 
segunda-feira, restrições previstas para 
o Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) foram estendidas a 
quem está fora dele, como o fim 
de deságio ou descontos oferecidos a 
clientes pelas fornecedoras de vales. 
A mudança entra em vigor a partir 
de maio de 2023. 
 
Pela MP, os empregadores também não 
poderão mais ter prazo estendido 
para pagar pelos créditos concedidos 
aos trabalhadores. Terão que ser pré-

pagos. O texto ainda prevê 
maior fiscalização para evitar que 
os valores disponibilizados sejam 
utilizados para outras finalidades. 
 
Como essas regras valiam até então 
apenas para os inscritos no PAT, 
empresas cogitavam deixá-lo - o que 
passou a ser viável com a reforma 
trabalhista. Hoje, são mais de 290 
mil empregadores no programa, que 
abrangem 23 milhões de 
trabalhadores, segundo dados 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência. São, em maioria, de 
grande porte, que recolhem o Imposto 
de Renda (IRPJ) com base no lucro 
real e podem fazer a dedução de valores 
gastos. 
 
As regras para o PAT foram alteradas em 
novembro de 2021, por meio 
do Decreto nº 10.854. As mesmas 
previsões estão agora no artigo 3º da 
medida provisória. Uma delas trata da 
prática que ficou conhecida no mercado 
de benefícios como “rebate”. Grandes 
fornecedores de vales cobram uma taxa 
do restaurante credenciado - em torno 
de 6% do valor pago na refeição - e, ao 
mesmo tempo, concedem um desconto 
ao empregador que pode chegar a 4%, 
dependendo do contrato. 
 
Essa prática, de acordo com a MP, deve 
continuar a valer nos contratos já 
existentes, por no máximo 14 meses. O 
que deve coincidir com o prazo do 
decreto do PAT. Ou seja, as empresas 
têm até maio de 2023 para se 
adaptarem. 
 
A medida provisória também trata 
de punição para emissoras de vales e 
estabelecimentos comerciais no caso de 
os valores serem utilizados para outras 
finalidades - o que virou uma prática 
nesse mercado. Essa questão não era 
tratada anteriormente. 
 
Prevê multas entre R$ 5 mil a R$ 50 
mil, aplicadas em dobro em caso de 
reincidência ou embaraço à fiscalização. 
Com as mudanças, algumas empresas já 
pensam em recorrer à Justiça, segundo o 
advogado Caio Taniguchi, sócio 
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do TozziniFreire Advogados. Para 
ele, tanto o decreto quanto a nova MP 
interferem na negociação entre clientes 
e fornecedores, violando o artigo 3º, 
inciso VIII, da Lei de Liberdade 
Econômica. Esse dispositivo diz que são 
direitos de toda pessoa, natural ou 
jurídica, “ter a garantia de que os 
negócios jurídicos empresariais 
paritários serão objeto de livre 
estipulação das partes pactuantes”. 
 
A intervenção do governo nesse mercado 
de benefícios, acrescenta Taniguchi, 
também violaria o parágrafo único do 
artigo 421, do Código Civil. Pelo 
dispositivo, “nas relações contratuais 
privadas, prevalecerão o princípio da 
intervenção mínima e a 
excepcionalidade da revisão contratual”. 
 
O fim do rebate deve favorecer 
principalmente as startups de cartões de 
benefícios flexíveis, 
como Caju, Flash e Swile, e torná-las 
mais competitivas com as grandes do 
mercado, 
como Sodexo, Alelo, Ticket e VR. As 
startups cobram taxa de 2% do 
restaurante, mas não oferecem desconto 
à contratante. Para a Associação 
Brasileira das Empresas de Benefícios ao 
Trabalhador (ABBT), que representa as 
grandes do setor, a concorrência no 
mercado é salutar. 
 
Julio Brito, general manager da Swile, 
afirma que as regras da MP deveriam ter 
saído junto com o decreto. Desde a 
reforma trabalhista de 2017, lembra, as 
empresas passaram a ter a possibilidade 
de conceder benefícios sem ser 
participante do PAT. Pelo fato de o 
artigo 457, parágrafo 2º, da Lei nº 
13.467, estabelecer que os valores pagos 
de auxílio-alimentação não se 
incorporam ao contrato de trabalho e 
não constituem base de incidência de 
qualquer encargo trabalhista e 
previdenciário. 
 
O fim do rebate, diz Brito, deve favorecer 
as startups, “que poderão atuar mais em 
pé de igualdade com as grandes”. De 
acordo com ele, a Swile, desde o seu 
início, tem mecanismos tecnológicos 

para fornecer travas às empresas para 
que os valores de alimentação não sejam 
direcionados para outras finalidades. 
Pedro Lane, founder da Flash, afirma 
que “a ideia é universalizar as regras 
para que esse auxílio tenha efetividade 
na perspectiva do colaborador, que é seu 
real beneficiário”. CEO da Caju, 
Eduardo Del Giglio acrescenta que a 
discussão regulatória de benefícios 
flexíveis está amadurecendo com a nova 
MP. As alterações, diz, vêm “com uma 
visão muito positiva em termos de 
dinâmica competitiva”. Ambas também 
têm mecanismos para impedir o 
direcionamento de valores para outras 
finalidades. 
 
Alaor Aguirre, presidente do Conselho 
da ABBT, que reúne 16 associadas, entre 
elas Sodexo, Alelo e Ticket, afirma que 
todas essas alterações foram muito 
discutidas em audiência pública no ano 
passado e muitas delas são positivas. 
Para ele, era importante fazer essa 
correção de rota, para uniformizar com 
as novas regras do PAT. “Para nós, a 
concorrência é altamente positiva e 
salutar e vem para trazer inovações”, diz. 
Aguirre lembra que a MP tem que ser 
aprovada pelo Congresso Nacional e 
sancionada em um prazo máximo de 
quatro meses, para ser convertida em lei. 
 
Segundo ele, a associação ainda deve 
trabalhar para que alguns pontos sejam 
modificados, como o fim do chamado 
arranjo fechado - que permite a 
fiscalização dos restaurantes 
credenciados para garantir a qualidade 
das refeições. Outro ponto que deve ser 
questionado, acrescenta, é o que trata da 
possibilidade de portabilidade 
individual de cada trabalhador. 
 

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

cia/2022/03/31/novas-regras-do-vale-

alimentacao-acirram-o-mercado-de-

beneficios.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ está a um voto de definir 
correção de depósito judicial 
 
Quando o credor tiver acesso a valores, 
o devedor poderá ainda estar sujeito ao 
pagamento de juros 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
31/03/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Nancy Andrighi: pedido de vista 
regimental para melhor análise do tema 
— Foto: Lucas Pricken 

A Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) está a um voto 
de mudar a jurisprudência sobre 
a correção de 
valores depositados em juízo, pelos 
devedores, nas ações de cobrança. Se 
confirmar, esses depósitos não serão 
mais equiparados 
à quitação da dívida. 
 
Significa que, lá na frente, quando 
o credor tiver acesso aos valores, 
o devedor ainda estará sujeito 
ao pagamento de juros. Na prática, a 
conta poderá ficar mais cara. 

 
O entendimento do STJ, até aqui, 
firmado em recurso repetitivo, é de 
que a obrigação se extingue. Considera-
se que cabe aos bancos que gerenciam as 
contas judiciais fazer a correção dos 
depósitos. 
 
As instituições financeiras arcam com os 
juros e a correção monetária do 
momento em que o dinheiro é 
depositado pelo devedor até a data do 
levantamento da quantia pelo credor. 
Os ministros estão considerando agora, 
no entanto, que esses valores podem não 
ser suficientes. Os bancos fazem a 
atualização pela poupança, enquanto 
que as condenações podem prever, por 
exemplo, INPC e juros. 
 
Nesses casos, portanto, o devedor teria 
que pagar a diferença. Ele poderia 
utilizar o valor depositado em juízo para 
abater do total estabelecido na sentença. 
As discussões estão acirradas na Corte. 
Doze ministros se manifestaram - seis 
para cada lado. O julgamento seria 
concluído, ontem, com o voto de 
minerva do presidente do STJ, o 
ministro Humberto Martins. 
 
Antes que ele se posicionasse, no 
entanto, a relatora, ministra Nancy 
Andrighi, apresentou um pedido de vista 
regimental. Ela entendeu ter surgido um 
“fato novo” na sessão de ontem e quer 
analisar melhor. 
 
O voto da relatora é pela mudança de 
jurisprudência. Os ministros que 
votaram contra, no entanto, afirmam 
que não existe um critério objetivo para 
a revisão. Não houve, por exemplo, uma 
mudança na lei ou algo diferente de 2014 
- quando o repetitivo foi firmado - para 
cá. 
 
“O que se está fazendo é, em 
pouquíssimo tempo, revogar aquele 
entendimento e criar outro. É um perigo. 
Uma tese que se perde hoje no plenário, 
daqui a um tempo volta com outra 
roupagem e a segurança não prevalece”, 
criticou o ministro Luís Felipe Salomão. 
A ministra Nancy Andrighi disse que não 
existe no regimento da Corte, de forma 
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expressa, os requisitos e as causas de 
admissibilidade para revisão de 
jurisprudência e, por esse motivo, quer 
estudar melhor essa situação. 
 
Nancy não informou quando colocará o 
tema novamente em discussão. Uma 
saída para o imbróglio, conforme 
ministros cogitaram na sessão, seria 
tratar esse caso como um complemento 
de tese e não uma revisão. 
 
O recurso que está em análise na Corte 
Especial - e servirá como precedente 
para todo o país - é o desdobramento de 
uma ação de cobrança movida pela 
concessionária Nett Veículos, de São 
Paulo, contra a BMW Brasil (REsp 
1820963). 
 
Havia um contrato de exclusividade para 
a revenda de veículos da marca, esse 
acordo foi cancelado e a concessionária 
obteve na Justiça o direito ao 
pagamento. O valor do depósito, nesse 
caso, segundo a concessionária, está R$ 
3 milhões abaixo do que o estabelecido 
na decisão. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/31/stj-esta-a-um-voto-de-
definir-correcao-de-deposito-
judicial.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Fio da Meada 

Métodos adequados de 
resolução de conflitos na 
reforma processual tributária 
 
A construção de um ambiente de 
colaboração entre Fisco e contribuintes 
não deve estar voltada ao 
enfrentamento de questões 
contingenciais, como a morosidade do 
Judiciário ou a necessidade de maior 
obtenção de receitas 
 
São Paulo 
31/03/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
Ocorreu, nesta semana, a 

primeira audiência 

pública promovida pela Comissão de 

Juristas do Processo 

Administrativo e Tributário, 

presidida pela Ministra Regina 

Helena Costa e instituída 

pelo Senado Federal e 

pelo Supremo Tribunal Federal. Ao 

lado de diversos professores e 

professoras de direito tributário, o 

objetivo central era enfrentar tópicos 

sensíveis de processo tributário e 

propor melhorias. O objetivo deste texto 

é tratar com mais vagar das ideias que 

apresentei em tal audiência. 

 

De minha perspectiva, como já defendi 

em outros textos neste Valor, o 

caminho de uma reforma processual é 

menos penoso do que aquele necessário 

para uma reforma tributária, além de 

mais efetivo para conferir maior 

racionalidade e segurança jurídica às 

relações jurídicas tributárias. Nesse 

sentido, a ampliação de métodos 

adequados de resolução de disputa em 

matéria tributária é fundamental. 

 

Um rápido olhar para os instrumentos 

atualmente existentes nos mostra 

evidente evolução institucional: a 

disciplina da transação tributária na 

esfera federal, pela Lei 13.988/2020, 

abriu portas para discussões efetivas em 

torno de métodos 

autocompositivos, ao passo que a 

criação de um regime de arbitragem 

tributária nos parece cada vez mais 

factível, à luz dos três projetos de lei 

existentes sobre o tema (PL 4468/2020, 

PL 4257/2019 e PLP 17/2022). Tal 

evolução, no entanto, não prescinde de 

críticas. 

 

Especificamente em relação à transação 

tributária, há problemas importantes na 

Lei nº 13.988/2020 que devem ser 

enfrentados com urgência, sob pena de 

consolidação de um modelo de 

transação que não equivale ao espírito 

do instituto. Nos termos do artigo 2º da 

lei, são dois os modelos possíveis de 

transação: por proposta individual e 

por adesão. Contudo, a transação por 

proposta individual, que reflete mais 

adequadamente a ideia de concessões 

mútuas entre Fisco e contribuinte, está 

hoje limitada aos débitos inscritos em 

Dívida Ativa e superiores a R$ 15 

milhões. Criou-se, com isso, uma casta 

privilegiada de devedores: apenas 

aqueles cujos recursos interessam à 

administração da perspectiva 

arrecadatória podem ter acesso a esse 

modelo. Ao lado disso, desconsidera-se 

a diversidade regional do Brasil e a 

necessidade de modulação desse piso à 

luz da realidade econômica de cada 

unidade da Federação. A ofensa à 

isonomia é clara. 
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Contribuintes têm o direito de ter acesso 

a formas adequadas de resolução de 

conflitos — Foto: Pexels 

 

De outro lado, a transação por adesão 

tem sido o método praticado de modo 

mais irrestrito – desde 2020, foram 

mais de uma dezena de editais trazendo 

as condições para a adesão a 

parcelamentos tributários, agora 

denominados “transações”. Não há, 

nesse caso, qualquer negociação ou 

concessão de parte a parte, mas, apenas, 

concordância irrestrita às condições 

postas pela administração. Trata-se, 

parece claro, de parcelamentos criados 

sem autorização legislativa, com 

distanciamento evidente do 

instituto. Para além do risco da 

inconstitucionalidade, há outro ainda 

maior: a repetição desse modelo por 

outras unidades federativas, como se 

transação fosse. 

 

Diante disso, é necessária a 

alteração da lógica que tem 

preponderado: a transação 

tributária não é meio 

arrecadatório ou medida que se 

volta à redução da Dívida Ativa. 

Trata-se de instrumento 

necessário para a ampliação do 

acesso à jurisdição e resolução de 

disputas tributárias. Nesse 

sentido, a modificação da Lei nº 

13.988/2020 e normas 

regulamentares respectivas é 

fundamental. 

Por fim, ao lado do aprimoramento do 

instituto da transação, é preciso 

enfrentar os desafios relacionados com a 

implementação de um regime de 

arbitragem tributária no Brasil. Essa 

postura foi reverberada por diversos 

professores na audiência pública, 

notadamente a professora Isabela 

Bonfá e os professores Luís Eduardo 

Schoueri e Heleno Taveira Torres. 

 

Nesse aspecto, o primeiro ponto 

fundamental se situa em torno da 

necessidade de alteração do Código 

Tributário Nacional, para que a 

instauração da arbitragem seja hipótese 

de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário e, ainda, para 

que a sentença arbitral seja incluída 

dentre as causas de extinção do crédito 

tributário. A partir disso, considerando a 

competência legislativa da União para 

tratar de temas processuais, poderíamos 

ter um modelo geral de arbitragem, que 

poderia, inclusive, ser replicado em 

Estados e municípios. 

 

Ainda na arbitragem, há muitos outros 

pontos a serem transpostos, tais como a 

definição do instrumento de 

manifestação de vontade, por parte do 

Poder Público, relacionado à 

instauração do procedimento arbitral, os 

critérios para a eleição dos árbitros, a 

efetivação do princípio da 

transparência e a observância 

de precedentes judiciais. A questão 

central, no entanto, não se situa nesses 

diversos desafios, que podem ser 

facilmente resolvidos, inclusive a partir 

da inspiração que Portugal nos oferece, 

já que possui um regime bastante bem-

sucedido de arbitragem tributária. 

 

Crucial, aqui, parece ser a superação da 

desconfiança que a administração 

tributária e alguns magistrados 

expressam quanto ao instituto. 
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Recentemente, o Ministro Dias 

Toffoli afirmou que o Judiciário “é 

muito mais correto e muito mais decente 

que alguns tribunais arbitrais, que têm 

mostrado fragilidades”. A afirmação 

revela visão do instituto como opositora 

ao Judiciário, em claro 

distanciamento em relação ao que se 

pretende com a arbitragem: trata-se de 

viabilizar um sistema multiportas de 

resolução de disputas, como forma de 

ampliação ao acesso à jurisdição. 

 

A necessidade de seguirmos com esses 

debates é evidente. A construção de um 

ambiente de colaboração entre Fisco e 

contribuintes não deve estar voltada ao 

enfrentamento de questões 

contingenciais, como a morosidade do 

Judiciário ou a necessidade de maior 

obtenção de receitas. O ponto é 

estrutural: contribuintes têm o direito 

de ter acesso a formas adequadas de 

resolução de conflitos e isso passa pela 

ampliação dos métodos hoje 

existentes. Faço votos que a Comissão de 

Juristas criada pelo Senado Federal e 

pelo Supremo Tribunal Federal atinja 

esse desiderato. 

 

https://valor.globo.com/legislacao/fio-

da-meada/post/2022/03/metodos-

adequados-de-resolucao-de-conflitos-

na-reforma-processual-tributaria.ghtml 

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2022/03/metodos-adequados-de-resolucao-de-conflitos-na-reforma-processual-tributaria.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2022/03/metodos-adequados-de-resolucao-de-conflitos-na-reforma-processual-tributaria.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2022/03/metodos-adequados-de-resolucao-de-conflitos-na-reforma-processual-tributaria.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2022/03/metodos-adequados-de-resolucao-de-conflitos-na-reforma-processual-tributaria.ghtml
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Legislação 

Crédito de PIS/Cofins sobre 
demanda contratada 
 
O valor da energia elétrica consumida, 
sobre o qual devem ser apurados os 
créditos de PIS e de Cofins, é aquele 
cobrado pela distribuidora 
 
Por Gilson J. Rasador 
 
31/03/2022 05h05  Atualizado há 5 
horas 

 
 

Por meio da Solução de Consulta nº 204, 

de 15 de dezembro de 2021, a 

Coordenação-Geral de Tributação 

(Cosit) da Receita Federal manifestou 

entendimento restritivo quanto ao 

direito a créditos de PIS e de Cofins para 

os contribuintes que, com base nas 

normas da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) e exigência das 

distribuidoras, são obrigados a contratar 

demanda mínima de potência para 

suprir seus estabelecimentos com o 

fornecimento de energia elétrica. 

 

De acordo com a interpretação da Cosit, 

“por falta de previsão legal, é vedada a 

apropriação de créditos da Contribuição 

do PIS e da Cofins vinculados à demanda 

de energia elétrica contratada pela 

pessoa jurídica.” 

 

O valor da energia elétrica 

consumida, sobre o qual devem 

ser apurados os créditos, é aquele 

cobrado pela distribuidora 

Contudo, parece-nos equivocado o 

entendimento da autoridade fiscal, pois 

o direito ao crédito de PIS e de Cofins 

sobre a demanda contratada de energia 

elétrica encontra amparo nas Leis nº 

10.637/02 e nº 10.833/03, como 

também na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e em parecer 

normativo e soluções de consultas da 

própria Cosit. 

 

Com efeito, as leis que instituíram o PIS 

e a Cofins não cumulativos são claras ao 

autorizar o desconto de créditos sobre 

bens e serviços utilizados como insumos 

na prestação de serviços e na produção 

ou fabricação de bens destinados à 

venda, bem como sobre a energia 

elétrica consumida nos 

estabelecimentos da pessoa jurídica. 

 

Também são claras as disposições legais 

ao definir que os créditos serão apurados 

mediante aplicação das alíquotas de 

cada contribuição sobre o valor dos 

insumos e da energia elétrica 

consumida. 

 

Portanto, o valor pago pela empresa 

para ter assegurado o direito ao 

fornecimento da energia elétrica 

necessária ao desenvolvimento das suas 

atividades é que deve ser tomado para 

cálculo dos créditos de PIS e de Cofins. 

 

Uma análise, ainda que minimamente 

acurada, mostra que o valor despendido 

pelas empresas para ter garantido o 

fornecimento da energia elétrica de que 

necessitam é representado pela 

demanda de potência contratada com a 

distribuidora, a qual é decomposta em 

“demanda medida” e “demanda 

contratada” ou “reserva de potência”. 

 

Grosso modo, a demanda de energia é a 

quantidade de potência em KWh que 

uma empresa precisa para fazer 

funcionar seu estabelecimento, como 

todos os equipamentos, as máquinas, o 

aquecimento, a refrigeração etc. 
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E, para ter assegurado o fornecimento 

da energia necessária para suas 

operações, a empresa celebra contrato 

com a concessionária fornecedora, no 

qual é definida a quantidade de KWh 

total que a concessionária se 

compromete a fornecer. Tem-se, desse 

modo, a “demanda de potência 

contratada”, pela qual a adquirente se 

obriga a pagar. 

 

Por conseguinte, o custo mensal da 

energia elétrica é aquele estabelecido no 

contrato, isto é, o total da demanda de 

potência contratada. Vale dizer, a 

empresa paga para ter a disponibilização 

de uma quantidade predeterminada de 

KWh de energia, independente da 

potência efetivamente utilizada, de 

modo a ficar garantida em termos de 

energia. 

 

De sorte que o valor da energia elétrica 

consumida, sobre o qual devem ser 

apurados os créditos de PIS e de Cofins, 

é aquele cobrado pela distribuidora, de 

acordo com o contrato de demanda, e 

que consta, via de regra, demonstrado 

em separado nas respectivas contas de 

fornecimento, quais sejam (i) demanda 

medida; e (ii) demanda (de potência) 

contratada. 

 

Ou seja, a base para cálculo do crédito de 

PIS e de Cofins é o custo da energia 

elétrica consumida, apurado e cobrado 

de conformidade com o contrato de 

demanda, independente da quantidade 

de KWh efetivamente consumida. 

 

Ademais, ainda que certa estivesse a 

Cosit ao definir que a demanda de 

potência contratada não integra o custo 

da energia elétrica consumida, a vedação 

à apropriação de créditos vinculados à 

tal parcela da conta de energia atenta 

contra jurisprudência pacificada em 

nossos tribunais. 

De fato, a 1ª Seção do STJ, ao julgar o 

Recurso Especial nº 1.221.170, sob o rito 

de recursos repetitivos, firmou a tese de 

que “o conceito de insumo para fins de 

apuração de créditos da não 

cumulatividade da contribuição para o 

PIS e da Cofins deve ser aferido à luz dos 

critérios da essencialidade ou da 

relevância do bem ou serviço para a 

produção de bens destinados à venda ou 

para prestação de serviços pela pessoa 

jurídica.” 

 

Assim, mesmo que não integrasse o 

valor do consumo efetivo de energia, a 

demanda de potência contratada, 

expressa em quilowatts, a ser 

continuamente disponibilizada pela 

concessionária e integralmente paga 

pela empresa, representa insumo 

indispensável à sua atividade, eis que, 

nos termos da Resolução Normativa nº 

414, de 2010, da Aneel, sem essa 

contratação não será fornecida energia 

e, consequentemente, os 

estabelecimentos industriais, comerciais 

ou de prestação de serviços estarão 

impossibilitados de desenvolver suas 

atividades. 

 

Em resumo, as pessoas jurídicas 

obrigadas a apurar e pagar a 

contribuição do PIS e a Cofins pelo 

regime não cumulativo têm direito de 

descontar créditos sobre a demanda 

contratada de energia elétrica, seja por 

integrar o custo da energia consumida, 

seja porque representa insumo 

indispensável para o desenvolvimento 

de suas atividades. 

 

Pelas razões suscintamente expostas, é 

recomendável que cada empresa avalie o 

risco de sofrer autuação e a conveniência 

de ingressar com mandado de segurança 

para garantia do direito ao 

aproveitamento de créditos de PIS e de 
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Cofins sobre o valor correspondente à 

demanda contratada de energia elétrica. 

 

Gilson J. Rasador é advogado 

tributarista da Pactum 

Consultoria Empresarial 

 

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/colu

na/credito-de-pis-cofins-sobre-

demanda-contratada.ghtml 

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/coluna/credito-de-pis-cofins-sobre-demanda-contratada.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/coluna/credito-de-pis-cofins-sobre-demanda-contratada.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/coluna/credito-de-pis-cofins-sobre-demanda-contratada.ghtml
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Economia 

Governo vai ampliar corte no 
IPI nesta quinta-feira 
 
Redução da alíquota do imposto, que 
foi cortado em 25% em fevereiro, 
chegará a 33% 
 
Geralda Doca 
 
30/03/2022 - 17:04 / Atualizado em 
31/03/2022 - 07:22 
 

Carros que já estão nos estoques das 

concessionárias também terão o IPI 

reduzido Foto: Jorge William / Agência 

O Globo 

 
BRASÍLIA - O governo vai editar nessa 

quinta-feira o decreto que amplia o corte 

linear no IPI para 33%, segundo um 

auxiliar do ministro da Economia, Paulo 

Guedes. O texto faz ajustes no decreto 

editado em fevereiro, que promoveu 

uma redução linear no IPI de 25%. 

 

Além da ampliação do corte, que foi 

anunciada semana passada por Paulo 

Guedes em um evento em São Paulo,  a 

medida vai excluir do impacto do corte 

do tributo os produtos da Zona Franca 

de Manaus. 

 

ALGUMAS DAS MANSÕES DOS 

BILIONÁRIOS RUSSOS NA 

RIVIERA FRANCESA 

 

 

Vista aérea da Villa Nellcôte, situada em 

localizada em uma cidade adjacente a 

Saint-Jean-Cap-Ferrat, onde os Rolling 

Stones gravaram seu álbum ''Exile On 

Main St.'', na década de 1970 Foto: 

Reprod  

 

O magnata das commodities Andrey 

Melnichenko causou bastante alvoroço 

em 2005 em seu casamento na Villa 

Altaïr, com shows de Whitney Houston e 

Christina Aguilera Foto: 

Reprodução/Twitter 

 

O Château de la Croë foi comprado pelo 

magnata russo Roman Abramovich há 

cerca de 20 anos. Rei Edward VIII 

morou nela logo após ter abdicado da 

coroa, em 1937, para se casar com a 

socialite americana Wallis Simpson. 

Foto: Reprodução 

https://oglobo.globo.com/economia/2270-guedes-fala-em-segundo-governo-bolsonaro-diz-que-brasil-esta-no-inicio-de-um-longo-ciclo-de-crescimento-25446505
https://oglobo.globo.com/economia/2270-guedes-fala-em-segundo-governo-bolsonaro-diz-que-brasil-esta-no-inicio-de-um-longo-ciclo-de-crescimento-25446505
https://oglobo.globo.com/economia/algumas-das-mansoes-dos-bilionarios-russos-na-riviera-francesa-25452360
https://oglobo.globo.com/economia/algumas-das-mansoes-dos-bilionarios-russos-na-riviera-francesa-25452360
https://oglobo.globo.com/economia/algumas-das-mansoes-dos-bilionarios-russos-na-riviera-francesa-25452360
https://oglobo.globo.com/economia/algumas-das-mansoes-dos-bilionarios-russos-na-riviera-francesa-25452360
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Uma vista aérea da baía de Villefranche-

sur-Mer e Saint-Jean-Cap-Ferrat, 

sudeste da França, onde estão 

localizadas as mansões de oligarcas 

russos Foto: Christophe SImon/AFP 

 

Mapa mostra onde estão as mansões dos 

oligarcas russos Foto: Bloomberg 

 

Isso é uma reação do Congresso, em 

especial de parlamanetares do 

Amazonas, que vinham uma redução da 

vantagem comparativa da Zona Franca 

de Manaus. 

 

O novo decreto amplia o corte no IPI 

para veículos que ficaram de fora, como 

caminhonetes. A Receita Federal nao 

aceitou incluir carros importados. 

Segundo técnicos da equipe 

econômica,  a estratégia é usar excesso 

de arrecadação para reduzir impostos e 

não elevar gastos.  

 

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

acroeconomia/governo-vai-ampliar-

corte-no-ipi-nesta-quinta-feira-

25455666 

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-vai-ampliar-corte-no-ipi-nesta-quinta-feira-25455666
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-vai-ampliar-corte-no-ipi-nesta-quinta-feira-25455666
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-vai-ampliar-corte-no-ipi-nesta-quinta-feira-25455666
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-vai-ampliar-corte-no-ipi-nesta-quinta-feira-25455666
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Economia 

Fertilizantes verdes: 
Empresas brasileiras têm 
tecnologia para reduzir 
dependência da Rússia 
 
Bioinsumos e amônia verde podem 
substituir importações. Desafio é escala 
de produção 
 
Vitor da Costa 
 
31/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
31/03/2022 - 09:55 
 

A fábrica da Yara, em Cubatão, vai 

produzir amônia verde em 2023 Foto: 

Divulgação 

 
RIO— Uma forma de contornar a crise 

no fornecimento de fertilizantes é 

ampliar os investimentos em inovações 

sustentáveis na agricultura. As técnicas 

vão do uso de fertilizantes especiais para 

a nutrição das plantas à amônia verde, 

passando pelos produtos biológicos. Isso 

reduziria a dependência das 

importações, além de ajudar a combater 

o aquecimento global. 

 

José Carlos Polidoro, pesquisador da 

Embrapa Solos e um dos idealizadores 

do Plano Nacional de Fertilizantes, 

destaca que o Brasil tem tecnologias que 

usam fontes minerais e orgânicas a fim 

de reduzir nossa dependência do NPK — 

sigla para nitrogênio, fósforo e potássio, 

fórmula dos fertilizantes — importado. A 

produção nacional de potássio e fósforo 

é baixa. 

 

— Os remineralizadores, os 

agrominerais e os bioinsumos vão 

complementar os tradicionais NPK que 

nós importamos — diz Polidoro, 

acrescentando que, até 2030, 25% dos 

fertilizantes e nutrientes usados no país 

virão dessas fontes alternativas. 

 

EMPRESAS QUE DEIXARAM DE 

FAZER NEGÓCIOS COM A RÚSSIA 

 

 

Há 30 anos no país, a rede de fast food 

McDonald's fechou temporariamente as 

cerca de 850 lanchonetes espalhadas 

pela Rússia como resposta a invasão da 

Ucrânia. A empresa continuará pagando 

o salário dos 62 mil funcionários 

enquanto as lojas estiverem fechadas. 

Foto: - / AFP 

 

Coca-Cola suspendeu os negócios na 

Rússia e acrescentou que continuará a 

monitorar e avaliar a situação no país à 

medida que as circunstâncias evoluem. 

Foto: Hermes de Paula / Agência O 

Globo 

https://oglobo.globo.com/economia/empresas-que-deixaram-de-fazer-negocios-com-russia-1-25415661
https://oglobo.globo.com/economia/empresas-que-deixaram-de-fazer-negocios-com-russia-1-25415661
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A PepsiCo suspenderá toda a 

publicidade e a venda de suas marcas de 

bebidas. Mas continuará a vender 

produtos essenciais, como leite e comida 

para bebês. Foto: Bloomberg 

 

Marcas de luxo, como Chanel, Prada, 

Hérmes e Louis Vuitton, fecham lojas na 

Rússia; Zara informou o fechamento 

temporário de todas as suas lojas no país 

e a interrupção das vendas on-line Foto: 

Fabio Rossi/Agência O Globo 

 

Após invasão da Ucrânia, Starbucks 

anunciou que estava interrompendo 

suas operações no país de Vladimir 

Putin Foto: Reuters 

 

Depois de suspender o lançamento de 

filmes na Rússia, a Disney vai pausar 

todos os seus negócios no país. Apesar 

dessa decisão, continuará empregando 

os trabalhadores russos. Foto: AFP 

 

Goldman Sachs é o primeiro grande 

banco de Wall Street a abandonar a 

Rússia. Foto: Scott Eells / Photographer: 

Scott Eells/Bloomb 

 

Já o HSBC encerrou as relações com 

uma série de bancos russos, incluindo o 

segundo maior, o VTB. O banco tem 

pouca exposição direta na Rússia, com 

cerca de 200 funcionários e receita anual 

de US$ 15 milhões no país Foto: ISAAC 

LAWRENCE / AFP 
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A sul-coreana Samsung anunciou a 

suspensão das remessas de produtos 

para a Rússia, alegando problemas 

logísticos Foto: Hermes de Paula / 

Agência O Globo 

 

As operadoras de cartões de crédito 

americanas anunciaram a suspensão de 

algumas das atividades em seus sitemas 

de pagamento na Rússia para se 

ajustarem às sanções impostas ao país 

Foto: Daniel Acker / Bloomberg 

 

A PayPal é uma das empresas de serviços 

financeiros a se distanciar do país por 

causa do ataque à Ucrânia Foto: DADO 

RUVIC / Reuters 

A Shell deixará todas as suas operações 

na Rússia, incluindo a unidade Sakhalin 

2 LNG, na qual detém uma participação 

de 27,5%. Já a francesa Total suspendeu 

capital para novos investimentos na 

Rússia, mas não anunciou intenção de 

deixar o país. Foto: BEN STANSALL / 

AFP 

 

A Harley-Davidson suspendeu seus 

negócios e remessas de suas motos para 

a Rússia, mas não detalhou o tamanho 

de suas operações no país Foto: Sergei 

Karpukhin / REUTERS 

 

A Microsoft disse que removeria os 

aplicativos móveis da estatal RT da loja 

de aplicativos do Windows e proibiria 

anúncios na mídia patrocinada pelo 

Estado russo. Foto: Akio Kon / 

Bloomberg 
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O Google, da Alphabet, bloqueou 

aplicativos móveis conectados às 

emissoras russas RT e Sputnik de sua 

loja Play, em linha com um movimento 

anterior para remover as editoras 

estatais russas de seus recursos 

relacionados a notícias. Foto: 

Bloomberg 

 

Montadora sueca decidiu suspender as 

remessas de carros para o mercado russo 

até novo aviso. Foto: Bob Strong / 

REUTERS 

 

A Boeing anunciou que está 

suspendendo as principais operações em 

Moscou e restringindo temporariamente 

o acesso de funcionários e parceiros na 

Rússia Foto: Simon Dawson / 

Bloomberg

Já a Airbus suspendeu os serviços de 

suporte às companhias aéreas russas, 

bem como o fornecimento de peças de 

reposição para o país Foto: Maxim 

Shemetov / Reuters / 10-6-2018 

 

A Nike tornou indisponíveis as compras 

de mercadorias em seu site e aplicativo 

na Rússia, pois não pode garantir a 

entrega de mercadorias aos clientes no 

país Foto: Reprodução/Youtube/Nike 

 

A Apple interrompeu todas as vendas de 

produtos na Rússia Foto: Jeenah Moon 

/ Bloomberg 
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A montadora alemã suspendeu a 

produção local na Rússia e também as 

exportações para o país Foto: Hermes de 

Paula / Agência O Globo 

 

A Ford, que em 2021 vendeu cerca de 21 

mil carros na Rússia, também 

suspendeu as atividades no país. E 

anunciou a doação de US$ 100 mil para 

o Fundo de Ajuda Global da Ucrânia 

Foto: Reuters 

 

A montadora japonesa Mazda também 

está suspendendo as remessas de peças 

para uma fábrica na Rússia Foto: 

Divulgação

A Daimler Truck congelou suas 

atividades comerciais na Rússia, 

incluindo a cooperação com a fabricante 

de caminhões russa Kamaz. Não serão 

produzidos mais caminhões sob a essa 

parceria Foto: Jeff Kowalsky 

 

A empresa de energia dinamarquesa 

Orsted parou de fornecer carvão e 

biomassa russos para suas usinas, mas 

continuará comprando até 2 bilhões de 

metros cúbicos de gás natural da 

Gazprom por ano sob um contrato de 

longo prazo. Foto: Phil Noble / 

REUTERS 

 

A operadora de telecomunicações sueca 

Ericsson está suspendendo suas 

entregas para a Rússia enquanto avalia o 

impacto potencial das sanções em seus 

negócios no país Foto: Olof Swahnberg / 

REUTERS
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A maior empresa de leasing de 

aeronaves do mundo vai rescindir 

contratos com companhias aéreas 

russas. Em valores, a empresa tem 5% de 

sua frota alugadas para a Rússia Foto: 

Divulgação 

 

A fabricante de pneus finlandesa Nokian 

Tires está transferindo a produção de 

algumas de suas principais linhas de 

produtos da Rússia para a Finlândia e os 

Estados Unidos. A Nokian produz 

aproximadamente 80% de sua 

capacidade anual de 20 milhões de 

pneus na Rússia Foto: Divulgação 

 

A Honda está interrompendo as 

exportações de carros e motocicletas 

para a Rússia Foto: Paulo Fridman / 

Bloomberg 

A empresa vai interromper atividades na 

Rússia, inclusive em áreas de produção 

de petróleo. A Equinor, petrolífera 

controlada pelo governo norueguês, 

também decidiu deixar o país. Foto: 

ANDREW KELLY/REUTERS/23-11-

2021 

 

A gigante do petróleo britânica BP vai se 

desfazer de fatia de 20% de estatal russa 

de petróleo, em reação à invasão da 

Ucrânia Foto: Bloomberg 

 

A Daimler Truck congelou suas 

atividades comerciais na Rússia, 

incluindo a cooperação com a fabricante 

de caminhões russa Kamaz Foto: Dhiraj 

Singh / Bloomberg 
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O grupo de transporte marítimo Maersk 

suspendeu as movimentações de 

contêineres de e para a Rússia, exceto 

para alimentos, artigos médicos e 

humanitários Foto: Phil Noble / Reuters 

 

Mercado em crescimento 

 
A Vittia, por exemplo, conseguiu 

emplacar uma oferta inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês) em 2021 com 

essa tese. A empresa produz defensivos 

biológicos, que são produtos que 

buscam o controle de pragas e doenças 

tendo como princípio ativo fungos e 

bactérias e fertilizantes especiais, 

baseados em microrganismos e 

minerais. 

 

— Temos produzidos algumas 

tecnologias que trabalham de forma a 

diminuir ou até substituir o uso do NPK. 

Um exemplo são os inoculantes, 

produtos com base em bactérias usados 

na cultura da soja no Cerrado. Eles 

praticamente acabaram com o uso de 

nitrogenados mais poluentes, como 

ureia e nitrato de amônia — explica o 

diretor financeiro da empresa, 

Alexandre Del Nero Frizzo. 

 

A empresa registrou lucro de R$ 107,740 

milhões em 2021, alta de 25,5% em 

relação ao ano anterior, e até dezembro 

deve terminar a ampliação de uma 

fábrica de São Joaquim da Barra (SP). 

 

— Falamos muito de energias 

renováveis, mas pouco estava sendo 

feito. Era muito cômodo comprar 

fertilizantes da Rússia, um produto 

muito barato. O momento atual mostra 

que isso não é tão sustentável do ponto 

de vista econômico e, principalmente, 

ambiental — diz Frizzo. 

 

Nutrientes do solo 

 
Já a Korin Agricultura vem aumentando 

sua participação de mercado na área de 

bioinsumos, termo usado para insumos 

fabricados com base biológica. Segundo 

o engenheiro agrônomo e diretor-

superintendente, Sérgio Kenji Homma, 

a empresa cresceu 75% nesse segmento 

em 2021 ante o ano anterior: 

 

— Os bionsumos ajudam a reduzir 

perdas e subdosar os fertilizantes. Eles 

dão mais eficiência a os nutrientes que 

estão no solo e aos fertilizantes que são 

utilizados, permitindo reduzir a 

dosagem. 

 

Segundo dados da consultoria Spark, o 

mercado total de bioinsumos 

movimentou R$ 1,7 bilhão na safra 

2020-2021, alta de 37% frente ao ciclo 

2019-20. Os bioinoculantes 

movimentaram R$ 393 milhões, o 

equivalente a 23% do mercado de 

biológicos. 

 

Essas tecnologias ainda permitem 

diminuir as emissões de gases do efeito 

estufa no Brasil. Parte das emissões se 

deve justamente à atividade 

agropecuária e ao uso de fertilizantes 

nitrogenados. A base destes é a amônia, 

produzida com o hidrogênio presente no 

gás natural. A produção da amônia 

despeja CO na atmosfera. 

 

Metas ambientais 

 
No Brasil já há projetos de uso do 

hidrogênio verde, que busca obter uma 

amônia com baixa emissão de CO. 
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A Yara, uma das maiores empresas no 

segmento de fertilizantes, espera 

começar a produção de amônia verde na 

fábrica de Cubatão (SP) no ano que vem. 

Em vez de gás natural, o processo de 

produção contará com biometano, 

insumo derivado do biogás e produzido 

a partir de resíduos orgânicos, 

comprado da joint venture entre Raízen 

e Geo Biogás & Tech. 

 

Vittia produz defensivos biológicos, 

produtos que buscam o controle de 

pragas e doenças tendo como princípio 

ativo fungos e bactérias e fertilizantes 

especiais Foto: Divulgação 

 

A troca representará uma redução de 

80% nas emissões de CO. Mas apenas 

3% do volume total do gás consumido 

pela fábrica será de fato de baixo 

carbono. 

 

— Estamos falando de utilização de 

resíduos orgânicos oriundos da cana-de-

açúcar, mas entendemos que essa 

iniciativa pioneira abre caminho para 

uma ampla visão de utilização de outros 

resíduos, como os de origem animal e 

urbano — diz a diretora de Food Solution 

Innovation da Yara Brasil, Deise 

Dallanora. 

 

Homma, da Korin, ressalta ainda que 

essas tecnologias podem ajudar o 

agronegócio a cumprir metas 

ambientais, cada vez mais exigidas pelos 

investidores. 

 

— Essas alternativas vão trazer mais 

sustentabilidade para a agricultura 

brasileira. Isso vai ser importante se 

considerarmos o olhar do mercado 

internacional 

 

Barreira cultural 

 
Os fertilizantes verdes, no entanto, 

ainda não são produzidos em escala 

suficiente para suprir a demanda exigida 

pela produção rural brasileira. 

 

— O gargalo deles é capacidade de oferta 

e de eficiência. Não são produtos que 

sejam utilizados por produtores em 

larga escala, porque eles querem retorno 

imediato – ressalta o do Departamento 

de Ciência do Solo da Esalq-Usp, Paulo 

Sérgio Pavinato.  

 

FAMÍLIA ZAPP RETORNA À 

ARGENTINA APÓS 22 ANOS 

PELO MUNDO SOBRE RODAS 
 

  

Em seu carro, um Graham-Paige 1928, a 

família argentina Zapp passa pela 

Avenida 9 de Julio, em Buenos Aires, no 

último dia 13 de março, após finalizar 

uma viagem de 22 anos pelo mundo, que 

começou em 23 de janeiro de 2000 Foto: 

Juan Mabromata/AFP 

 

https://oglobo.globo.com/economia/familia-zapp-retorna-argentina-apos-22-anos-pelo-mundo-sobre-rodas-25439764
https://oglobo.globo.com/economia/familia-zapp-retorna-argentina-apos-22-anos-pelo-mundo-sobre-rodas-25439764
https://oglobo.globo.com/economia/familia-zapp-retorna-argentina-apos-22-anos-pelo-mundo-sobre-rodas-25439764
https://oglobo.globo.com/economia/familia-zapp-retorna-argentina-apos-22-anos-pelo-mundo-sobre-rodas-25439764


24 

 

O início da viagem: o casal Zapp em 

2000, no Altiplano peruano Foto: 

Álbum de família 

 

A chegada ao Alasca, em 2003, já com o 

primeiro filho. O carro ainda era 'curto' 

Foto: Álbum de família 

 

A prole já completa, em 2010, a caminho 

do Tibet Foto: Álbum de família 

As fotos no Egito parecem quadrinhos 

das histórias do Tintin Foto: Álbum de 

família 

A volta à América do Sul foi em um 

cargueiro a vela, de 1920 Foto: 

CHRISTOPH BOGNER 

 

O Graham-Paige 1928 foi ampliado para 

dar mais conforto à família, que além do 

casal, tem agora quatro filhos, um gato e 

um cachorro Foto: Juam 

Mabromata/AFP 

 

Membros da família argentina Zapp 

abrem uma barraca no teto do carro 

perto de Gaualeguaychu, província de 

Entre Ríos, Argentina, última parada da 

aventura que durou 22 anos Foto: Juan 

Mabromata/AFP 
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Posto de controle: o mundo já passou 

por este para-brisa Foto: Jason Vogel 

 

No baú, vão os alimentos e os apetrechos 

de cozinha Foto: Jason Vogel 

 

Motor é original e ronca grosso: seis 

cilindros, 3,1 litros e 62cv Foto: Jason 

Vogel 

 

Paloma (à direita) e Wallaby (à 

esquerda) desenham enquanto viajam 

no carro da família argentina, durante o 

trajeto próximo a Gaualeguaychu, 

província de Entre Ríos Foto: Juan 

Mabromata/AFP

A argentina Candelária Zapp pendura 

um pano de prato para secar ao lado do 

motor do carro da família. Foram 22 

anos de aventura por vários países, 

inclusive o Brasil, onde ficaram em 

confinamento em 2020 por causa da 

Covid. Foto: Juan Mabromata/AFP 

 

Tehue põe um ovo no radiador Foto: 

Jason Vogel 

 

Família argentina Zapp viaja ao lado de 

seu cachorro Timon e seu gato Hakuna, 

adotados no Brasil, quando estiveram no 

país em 2020, em plena pandemia Foto: 

Juan Mabromata/AFP 
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O veículo tem velocidade de cruzeiro de 

50km/h, com consumo médio de 5km/l 

Foto: Jason Vogel 

Vista aérea da família argentina Zapp em 

seu carro, um Graham-Paige 1928, perto 

de Gaualeguaychu, província de Entre 

Ríos Foto: JUan Mabromata/AFP 

 

O Graham-Paige após 20 anos e 385 mil 

quilômetros de estrada Foto: Jason 

Vogel 

 

Um elefante cruza o caminho do 

Graham-Paige na África Foto: Álbum de 

família 

 

A família argentina Zapp e seu carro, um 

Graham-Paige 1928, são cercados por 

jornalistas e transeuntes na Praça da 

República, em Buenos Aires, quando 

chegaram no último dia 13, após 

terminar uma viagem de 22 anos ao 

redor do mundo Foto: Juan 

Mabromata/AFP 

 

Para o professor do Instituto de Ciências 

Agrárias da UFMG Luiz Arnaldo 

Fernandes, o uso de produtos 

alternativos e técnicas de manejo do solo 

podem ajudar tanto a amenizar a 

dependência dos importados e dos 

fertilizantes de NPK, ainda que uma 

substituição completa não seja possível 

no momento.  

 

— Com Certeza ajuda a reduzir a 

dependência externa e os custos. Além 

disso, algumas técnicas como a 

adubação verde e o aproveitamento de 

resíduos na agricultura contribuem para 

a maior sustentabilidade socioambiental 

– destaca Fernandes. 

 

Frizzo, da Vittia, destaca que outra 

barreira a ser superada é a cultural, já 

que os produtores possuem resistência 

em adotar métodos novos de cultivo: 

 

— O mercado agrícola é muito 

heterogêneo e tradicionalmente 

conservador. O produtor ele tem uma 

safra por ano. Ele não sai mudando todo 

o sistema de cultivo dele, porque ele 
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corre o risco de produzir mal e 

comprometer a saúde financeira dele. 

Todas as mudanças no sistema de 

cultivo são graduais.  

 

https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/fertilizantes-verdes-
empresas-brasileiras-tem-tecnologia-
para-reduzir-dependencia-da-russia-
25450431 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/fertilizantes-verdes-empresas-brasileiras-tem-tecnologia-para-reduzir-dependencia-da-russia-25450431
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/fertilizantes-verdes-empresas-brasileiras-tem-tecnologia-para-reduzir-dependencia-da-russia-25450431
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/fertilizantes-verdes-empresas-brasileiras-tem-tecnologia-para-reduzir-dependencia-da-russia-25450431
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/fertilizantes-verdes-empresas-brasileiras-tem-tecnologia-para-reduzir-dependencia-da-russia-25450431
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/fertilizantes-verdes-empresas-brasileiras-tem-tecnologia-para-reduzir-dependencia-da-russia-25450431
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Economia 

Brasil recebe por dia R$ 1,4 bi 
de capital estrangeiro na 
Bolsa 
 
Levantamento aponta que R$ 26,4 
bilhões entraram no País até o dia 28 de 
março; taxa básica de juro alta e 
commodities atraem investidores 
estrangeiros para a Bolsa brasileira 
 
Adriana Fernandes e Vinicius Neder, O 
Estado de S.Paulo 
31 de março de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA e RIO - O Brasil voltou a ser 

um dos países preferidos para 

investidores globais do mercado 

financeiro e tem atraído, em média, 

R$ 1,390 bilhão por dia para a Bolsa em 

março.   

 

Os estrangeiros têm deixado de lado os 

riscos domésticos – como o 

desequilíbrio das contas do governo e 

as eleições de outubro – e tem 

aumentado a aposta no Brasil, atrás de 

ativos atrelados a “commodities” 

(matérias-primas cotadas globalmente), 

cujos preços dispararam após a Rússia 

invadir a Ucrânia.  

 

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo; 

saldo entre entradas e retiradas de 

investidores estrangeiros na B3 somente 

neste ano já soma R$ 92 bilhões.  Foto: 

Gabriela Biló/Estadão 

 

O saldo entre entradas e retiradas de 

investidores estrangeiros na B3 já soma 

R$ 92 bilhões neste ano, até o pregão da 

última segunda-feira. Apenas em março, 

até dia 28, são R$ 26,4 bilhões, 

contando 19 dias úteis, por causa 

do carnaval. Em três meses de 2022, o 

valor está perto dos R$ 104,2 bilhões de 

todo ano de 2021. 

 

O aumento da entrada desses recursos é 

um dos fatores que explicam a queda da 

taxa de câmbio abaixo de R$ 5. O 

dinheiro de fora ajuda ainda a reduzir as 

pressões inflacionárias e amortece novos 

choques externos sobre a economia 

brasileira, como os associados ao 

conflito no Leste Europeu, disseram 

economistas ouvidos pelo Estadão. 

 

Somente grandes fundos globais de 

ações destinaram US$ 7,7 bilhões ao 

mercado brasileiro nos três primeiros 

meses do ano, também até o último dia 

28, mostrou levantamento da 

consultoria americana EPFR, feito a 

pedido do Estadão. Em 2021, os fundos 

monitorados pela consultoria 

destinaram US$ 14 bilhões ao Brasil. O 

fluxo de março, positivo em US$ 3 

bilhões, é o maior desde o início da 

pandemia. 

 

Houve aumento na destinação de 

dinheiro estrangeiro para diversos 

emergentes nos últimos meses, apontou 

o levantamento da EPFR, mas, segundo 

profissionais do mercado financeiro, o 

Brasil se destacou pelo tamanho e pela 

preferência pelas commodities. “Não é 

que o investidor estrangeiro esteja 

extremamente otimista com o Brasil, 

mas está animado em relação a outras 

opções do mercado”, disse Fernando 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercado-financeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercado-financeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/b3
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eleicoes-2022
https://tudo-sobre.estadao.com.br/commodities
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/carnaval
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cambio
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Ferreira, estrategista-chefe da XP 

Investimentos.  

 

Desempenho 

 

Economistas citaram uma série de 

fatores para explicar o investimento 

estrangeiro no Brasil. Em primeiro 

lugar, há um movimento de correção do 

desempenho do mercado brasileiro em 

relação aos demais emergentes. No 

início da pandemia, em 2020, as bolsas 

de valores dos emergentes viram as 

ações afundarem e o dólar saltar. Da 

segunda metade daquele ano em diante, 

com a retomada da economia global, 

tanto ações quanto as moedas dos 

emergentes se recuperaram, num 

processo que continuou em 2021. 

 

Só que o Brasil ficou de fora. Na prática, 

os ativos brasileiros começaram o ano 

baratos em relação aos fundamentos da 

economia, segundo a economista-chefe 

para o Brasil do banco de 

investimentos JPMorgan, Cassiana 

Fernandez. 

 

Uma melhora nas contas do governo e a 

rapidez do Banco Central ao elevar os 

juros, lembrou Armando Castelar, 

pesquisador do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV/Ibre), também ajudaram 

o movimento. 

 

Todos os países estão em ciclos de alta 

dos juros, mas, segundo Castelar, o BC 

brasileiro saiu na frente, colocando os 

juros brasileiros acima dos demais 

países, como sempre foi. Juros mais 

elevados oferecem maior retorno 

financeiro para investimentos em títulos 

de dívida, por exemplo. Já a melhora nas 

contas do governo pode não ser 

sustentável, mas reduz o risco-país. 

 

Cassiana Fernandez, do JPMorgan, 

lembrou ainda que o Brasil está longe do 

conflito no Leste Europeu e os 

investidores estão “mais preocupados 

em tirar investimento da Rússia e dos 

países da região”. 

Para Fábio Akira economista-chefe 

da BlueLine Asset Management, a 

dúvida é até quando o “amor” dos 

investidores de fora vai durar. “Tem um 

pouco de ciclotimia do mercado. Vira de 

queridinho para patinho feio 

rapidamente”, disse.    

 

Infraestrutura  

 
Não são apenas as aplicações de curto 

prazo que atraem os estrangeiros para o 

Brasil. O cenário é favorável também 

para investimentos de longo prazo em 

infraestrutura, diante da lista de ativos à 

disposição no País.  

 

Responsável pela área de Project 

Finance do Santander, Edson Ogawa 

enxerga nesse momento uma 

movimentação maior para 

investimentos em infraestrutura do que 

observava há um ou dois anos. 

 

“Temos visto vários eventos de curto 

prazo que estão gerando esse fluxo 

maior de recurso entrando no Brasil, 

mas são recursos que têm foco muito 

grande no cenário específico do capital. 

No mundo da infraestrutura, o 

investidor estrangeiro e local sempre 

está olhando o longo prazo”, diz. 

 

É esse olhar para daqui a 15, 20, 25 anos 

que tem tornado o Brasil atraente, 

apesar dos desafios e das incertezas do 

processo eleitoral. “Temos projetos 

bastante interessantes, e o Brasil com 

certeza é um dos mercados mais 

interessantes para se olhar.” 

 

Segundo ele, o governo não tem recursos 

para realizar investimentos necessários 

para melhorar a infraestrutura, e o País 

precisa atrair cada vez mais capital 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/xp-investimentos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/xp-investimentos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/investimento-estrangeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/investimento-estrangeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dolar
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jp-morgan
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/santander
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estrangeiro para atingir as metas de 

investimento no setor.   

 

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

ias/geral,brasil-bolsa-capital-

estrangeiro,70004024887 

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-bolsa-capital-estrangeiro,70004024887
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-bolsa-capital-estrangeiro,70004024887
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-bolsa-capital-estrangeiro,70004024887
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Política 

João Doria desiste de se 
candidatar a presidente da 
República 
 
Segundo aliados, o governador de 
São Paulo também vai deixar o 
PSDB, mas não pretende 
concorrer à reeleição; Rodrigo 
Garcia, que assumiria o cargo, 
pede demissão da Secretaria de 
Governo 
 
Pedro Venceslau, O Estado de 
S.Paulo 
 
31 de março de 2022 | 03h01 
Atualizado 31 de março de 2022 | 
09h08 

 
O governador de  São Paulo, João 

Doria, surpreendeu aliados e auxiliares 

na manhã desta quinta-feira, 31, ao 

comunicar que desistiu de concorrer à 

Presidência pelo PSDB e avisou que não 

vai mais deixar o cargo hoje, como 

estava previsto.  O tucano cancelou 

todas as agendas externas nas quais faria 

sua "despedida" do governo paulista e 

vai fazer o anúncio oficial em um ato 

com prefeitos à tarde no Palácio dos 

Bandeirantes. Segundo aliados, Doria 

também vai deixar o PSDB, mas não 

pretende concorrer à reeleição.  

 

Também surpreendido pela notícia na 

manhã de hoje, o vice-

governador Rodrigo Garcia , que era 

apresentado por Doria como o "CEO" de 

sua administração e assumiria o cargo, 

pediu demissão da Secretaria de 

Governo, escancarando a crise no PSDB. 

João Doria discursou durante jantar na 

casa do empresário Marcos Arbaitman, 

na noite desta quarta-feira, 30 de março 

Foto: Pedro Venceslau/Estadão 

 

A senha para a mudança de planos foi 

dada na noite desta quinta-feira, 30, em 

um discurso de 53 minutos para uma 

plateia de amigos, empresários, aliados 

e secretários, sem a presença de 

Garcia, no qual disse que "não parte do 

pressuposto" que será candidato e 

sinalizou que aceitaria abrir mão da 

disputa. "Não faço imposição do meu 

nome, pelo contrário. Não parto do 

pressuposto que tem ser eu. É preciso ter 

grandeza e espírito elevado", afirmou o 

governador paulista. 

 

João Doria comunicou a aliados e 

assessores que não vai disputar a 

Presidência pelo PSDB. Foto: Werther 

Santana/Estadão 

 

Ontem, Doria participou de um jantar 

organizado pelo empresário Marcos 

Arbaitman, seu amigo de longa data, e 

usou tom conciliador no momento em 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/joao-doria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/joao-doria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rodrigo-garcia
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que o governador do Rio Grande do 

Sul, Eduardo Leite, sinaliza que vai 

lutar pela vaga de candidato do PSDB, 

apesar de ter perdido as prévias do ano 

passado.  

 

A desistência de Doria acentua a crise 

interna que o PSDB enfrenta desde a 

realização das prévias. Agora, além do 

racha entre aliados de Doria e de 

Eduardo Leite, derrotado no ano 

passado, há desconforto por parte de 

Rodrigo Garcia, que aguardava assumir 

o posto de governador para ter uma 

plataforma eleitoral que o ajudasse nas 

eleições de outubro. Com a permanência 

de Doria no cargo, Garcia perde os 

meses que teria à frente do governo e, 

consequentemente, a oportunidade de 

fortalecer seu nome na disputa. 

 

https://politica.estadao.com.br/noticia

s/geral,em-jantar-de-despedida-doria-

diz-que-nao-vai-impor-seu-nome-para-

a-presidencia,70004025023 

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Petrobras alerta que política 
de preços pode mudar em 
documento a investidores 
 
Estatal destaca declarações de 
Bolsonaro como fator de risco em 
formulário enviado a órgão regulador 
dos EUA 
 
30.mar.2022 às 23h46 
SÃO PAULO 

 
A Petrobras alertou investidores de que 
sua política de preços de 
combustíveis pode mudar no futuro, 
destacando declarações do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) nesse 
sentido. O aviso consta em documento 
depositado nesta quarta-feira (30) junto 
à SEC (Securities and Exchange 
Comission), órgão regulador do 
mercado de capitais nos Estados 
Unidos. 

"No futuro, podem ocorrer momentos 
em que os preços de nossos produtos 
não estarão em paridade com os preços 
internacionais dos produtos. Ações e 
legislação impostas pelo governo 
brasileiro, enquanto nosso acionista 
controlador, podem afetar essas 
decisões de preço", afirma a estatal no 
texto que integra a prestação de contas 
anual da companhia. 

O documento também lista outros 
fatores de risco aos negócios, como 
adversidades no setor de óleo e gás. 

 
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro 
- Sergio Moraes - 9.mar.2020/Reuters 
 
A disputa em torno dos preços dos 
combustíveis motivou a demissão do 
presidente da empresa, general Joaquim 
Silva e Luna, por Bolsonaro nesta 
segunda. Gasolina, diesel e gás estão 
entre os itens com maior peso na 
inflação, problema que preocupa o 
Planalto em ano eleitoral. 

Pesquisa Datafolha divulgada nesta 
semana mostra que, para a maioria dos 
brasileiros (68%), o governo de 
Bolsonaro tem responsabilidade pela 
alta no preço dos combustíveis. 

Luna vinha sofrendo pressão 
para revisar a alta nos preços após 
disparada na cotação do barril do 
petróleo em decorrência da guerra na 
Ucrânia. O general foi pressionado 
publicamente pelo próprio Bolsonaro e 
pelo presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL). 

O militar, porém, dizia internamente 
que as variações eram conjunturais e 
não estruturais e que não havia chegado 
a hora de rever o mega-aumento 
promovido pela empresa. 

Em quase um ano da gestão de Silva e 
Luna, os preços da gasolina subiram 
27% e os do diesel, 47%. O botijão de gás 
subiu 27% e o GNV (gás veicular), 44%. 

No documento enviado à SEC, chamado 
de formulário 20-F, a Petrobras afirma 
que "o presidente brasileiro fez, algumas 
vezes, declarações referentes à 
necessidade de modificar e ajustar nossa 
política de preços para condições 
domésticas". 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/petrobras/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/estados-unidos/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/estados-unidos/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-decide-demitir-general-da-petrobras-dizem-aliados-de-silva-e-luna.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-decide-demitir-general-da-petrobras-dizem-aliados-de-silva-e-luna.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-decide-demitir-general-da-petrobras-dizem-aliados-de-silva-e-luna.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
http://www.folha.com.br/
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"Diante das manifestações feitas pelo 
presidente, uma nova diretoria ou 
Conselho de Administração pode propor 
mudanças nas nossas políticas de 
preços, incluindo decidir que essas 
políticas não busquem alinhamento com 
a paridade de preço internacional", 
informa a empresa no documento. 

Entenda o que define o preço da 
gasolina 

 

 

Um dos componentes que formam o 
preço final dos combustíveis é a 
Realização Petrobras, que se refere ao 
valor pago pelas distribuidoras à 
pe Ueslei Marcelino/ReutersMAIS  
 

A Petrobras destaca ainda que decisões 
tomadas pelo governo podem afetar 
negativamente seus negócios, resultados 
e condições financeiras. 

Não é a primeira vez que a estatal faz 
esse tipo de alerta à SEC. No formulário 
20-F depositado pela companhia no ano 
passado, a Petrobras já havia destacado 
que sua política de preços poderia 
mudar diante de declarações feitas pelo 
presidente brasileiro, um novo CEO —à 
época, a estatal também vivia uma troca 
de comando, com a substituição de 
Roberto Castello Branco por Luna—, 
uma nova diretoria ou um novo 
Conselho de Administração. 

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

o/2022/03/petrobras-alerta-que-

politica-de-precos-pode-mudar-em-

documento-a-investidores.shtml 
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Venda da Oi põe em risco 
promessa de ligação gratuita 
por 31 anos 
 
Oi Chip 31 completa 20 anos ainda com 
adeptos; empresas não garantem que 
manterão compromisso 
 
30.mar.2022 às 14h30Atualizado: 
30.mar.2022 às 16h08 
 
Daniela Arcanjo 
SÃO PAULO 

 
Em 2002, a Oi começou a operar no 
Brasil com uma campanha agressiva: a 
Chip Oi 31. A operadora vendeu chips 
que permitiam ligar gratuitamente para 
outros celulares da mesma operadora 
aos finais de semana durante 31 anos. 

"Falar de graça por 31 anos no final de 
semana era coisa de outro mundo. Pouca 
gente tinha telefone móvel, e quando 
você queria falar com alguém tinha que 
ir no orelhão", afirma o morador de Sete 
Lagoas (MG) Marcio Maciel. 

"A gente não sabia que ia chegar nesse 
ponto de a comunicação estar tão 
acessível. Nem pensava em ter internet 
no celular." 

Vinte anos depois —e 11 antes do prazo 
acabar—, a venda das redes móveis da Oi 
para suas concorrentes ameaça encurtar 
a vida da promoção. 

 
Logo da Oi em shopping de São Paulo 
- Nacho Doce - 25.abr.2016/Reuters 
 
Com a venda da Oi, os mais de 40 
milhões de consumidores que usam os 
serviços de telefonia serão transferidos 
para uma nova operadora nos próximos 
meses. Eles serão divididos entre Tim, 
Vivo e Claro. 

O problema é que nem a Oi nem as 
compradoras assumem oficialmente a 
manutenção do acordo. 

A Oi diz que a promoção "permanecerá 
ativa enquanto houver o vínculo 
contratual com o cliente". 
A Folha perguntou se esse contrato 
permaneceria vigente após a venda, mas 
a empresa não respondeu. 

Consultadas sobre se assumiriam o 
compromisso de manter a promoção, 
Tim, Vivo e Claro não se pronunciaram, 
mas segundo o Procon (Fundação de 
Proteção e Defesa do Consumidor), as 
empresas "precisam manter as 
condições oferecidas para quem já 
contratou". 

Segundo pesquisa do Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor), os 
planos das outras operadoras são até 
cinco vezes maiores que os da Oi, o que 
preocupa a advogada do Programa de 
Telecomunicações e Direitos Digitais da 
entidade, Camila Leite Contri. 

"Especialmente pelo Oi ter planos 
reconhecidamente mais acessíveis no 
mercado, deveria haver a manutenção 
desses preços", afirma. 

A advogada lembra que planos com 
descontos nas ligações estão cada vez 
mais comuns desde o início dos anos 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/daniela-arcanjo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u20634.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult112u20634.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/clientes-da-oi-serao-divididos-entre-tim-vivo-e-claro-entenda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/clientes-da-oi-serao-divididos-entre-tim-vivo-e-claro-entenda.shtml
https://idec.org.br/release/venda-da-oi-movel-para-gigantes-do-mercado-pode-fazer-consumidores-pagarem-ate-cinco-vezes
https://idec.org.br/release/venda-da-oi-movel-para-gigantes-do-mercado-pode-fazer-consumidores-pagarem-ate-cinco-vezes
http://www.folha.com.br/
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2.000, quando a campanha foi lançada, 
mas a continuação das ofertas ainda não 
foi especificada pelas autoridades que 
analisaram a compra, o Cade e a Anatel. 

No caso de judicialização, explica, a 
resposta pode ser desfavorável ao 
consumidor. "Por isso seria importante 
ter uma regra explícita para essa 
transição." 

A Anatel deu 90 dias a partir da 
aprovação para que as operadoras 
apresentassem um plano de 
comunicação para os consumidores 
sobre a transição, mas, por enquanto, a 
indefinição deixa ansiosos os 
consumidores que ainda usam o chip. 

Um deles é o técnico em eletrônica 
Wendell Figueiredo dos Santos, que 
tinha 19 anos quando a promoção foi ao 
ar. Em seu primeiro emprego e morando 
fora de casa, achou que seria bom ter um 
celular. "Na época era uma das 
promoções mais atrativas", afirma. 

Até hoje ele mantém o número com 
recargas de R$ 10 a cada dois ou três 
meses, mas não para fazer ligações 
gratuitas ao final de semana. 

"Eu sei que tem muitas linhas novas, 
inclusive eu tenho uma outra. Hoje em 
dia a questão maior são os dados, falar 
ao telefone virou uma coisa arcaica. Mas 
eu mantenho ele por uma questão 
emocional, uma coisa afetiva. Foi o meu 
primeiro telefone, e eu tenho muitos 
cadastros na internet com esse número", 
conta ele. 

Até meados de 2010, porém, ainda usava 
o recurso. Ele lembra que, quando 
comprou, era uma "época de vacas 
magras". "Era muito caro manter um 
aparelho telefônico, uma linha 
telefônica. Eu recarregava e dava 23h59 
da sexta já estava esperando para fazer 
ligação." 

Os amigos em comum, diz ele, usavam o 
seu plano para conferências —adicionar 
mais de uma pessoa à chamada era uma 
grande inovação. 

"Eu me sentia uma central telefônica. Se 
uma pessoa queria falar com um amigo 
meu, ela me ligava e eu ligava de volta. 
Aí ficava escutando a conversa todinha." 

LIGAÇÕES CARAS 
INCENTIVARAM CLIENTES A 
ADERIR AO CHIP 31 
 
Na época em que a promoção da Oi foi 
lançada, o mercado era de ligações caras 
e dificuldade de comunicação. 

"Foi uma febre. Era o boom da 
comunicação particular", lembra o 
policial Rafael da Silva Barbosa, hoje 
com 35 anos. Quatro anos antes da 
promoção, em 1998, a Telebrás era 
privatizada. Até então, para ter uma 
linha era preciso se inscrever em 
sorteios ou pagar no mercado paralelo o 
preço de um carro popular. 

Rafael não chegou a ter o chip, mas um 
primo seu teve e isso foi suficiente. "A 
diversão do final de semana era o Oi 31 
anos", conta ele. Na época moradores da 
mesma rua em um bairro de Fortaleza, 
os primos se reuniam e ligavam 
aleatoriamente para números da mesma 
operadora, como uma rede social 
rudimentar, lembra ele. "A gente 
sentava na calçada, comia alguma coisa 
e saia ligando à vontade." 

Entenda o fatiamento da Oi entre 
Tim, Vivo e Claro 

 

 
A Oi, quarta maior operadora de celular 
do país, entrou em recuperação judicial 
em 2016 com dívida de R$ 65 bilhões. 
Desde então, procura um Paulo 
Whitaker - 18.jul.2018/ReutersMAIS  
 

O borracheiro de Sete Lagoas Marcio 
Maciel, hoje com 41 anos, comprou o seu 
chip no final da promoção e vendeu em 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1944871-em-150-anos-telefone-passou-de-capricho-imperial-a-item-popular.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1944871-em-150-anos-telefone-passou-de-capricho-imperial-a-item-popular.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724340747425078-entenda-o-fatiamento-da-oi-entre-tim-vivo-e-claro
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724340747425078-entenda-o-fatiamento-da-oi-entre-tim-vivo-e-claro
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2004 por R$ 950 (o que equivaleria a R$ 
2.457,65 hoje). "Como ficou muito 
escasso, o pessoal começou a procurar. 
Era um bom negócio vender", conta ele. 

Era possível comprar dois Nokias 3310 
com o dinheiro que conseguiu, lembra 
ele, que acredita ter feito um bom 
negócio, mas não melhor que o de um 
amigo. "Ele trocou por um Chevette 70 e 
poucos", diz. "Estava meio surrado, mas 
para quem não tinha carro foi o 
máximo." 

Enquanto ficou com o celular, porém, 
lhe foi útil —ele até o emprestava para 
amigos que estavam namorando à 
distância. Ele diz que não imaginava 
tantas mudanças em 20 anos. "Os mais 
novos, se você ligar, eles desligam e 
ficam esperando você mandar 
mensagem por WhatsApp." 

Wendell, que ainda tem o chip, espera 
alguma mensagem da operadora que 
explique como os clientes dessa 
promoção vão ficar. 

"Se vai haver uma mudança, a gente 
precisa ser avisado", afirma. "Eu tenho 
um contrato de 31 anos." 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/venda-da-oi-poe-em-risco-
promessa-de-ligacao-gratuita-por-31-
anos.shtml 

Retorne ao índice 
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STJ mantém veto ao MP para 
discutir tema tributário em 
ação civil pública 
 

31 de março de 2022, 7h48 

Por Danilo Vital 

Ainda que a causa de pedir se relacione 
com a concretização de direitos 
fundamentais previstos na Constituição 
Federal, o Ministério Público não tem 
legitimidade para ajuizar ação civil 
pública que discuta relação jurídico-
tributária. 

Ação foi ajuizada para impedir a 
Fazenda de dificultar fruição de 
benefício fiscal oferecido a deficientes na 
compra de veículo 
Reprodução 

Com esse entendimento, a 1ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça deu 
provimento a embargos de divergência 
para extinguir ação ajuizada pelo 
Ministério Público Federal com o 
objetivo de afastar exigência da Fazenda 
para a concessão de benefício tributário 
na aquisição de automóveis por 
portadores de deficiência física. 

Por maioria de votos, o colegiado vetou 
tentativa de relativizar a incidência do 
artigo 1º, parágrafo único da Lei 
7.347/1985, que veda o uso de ação civil 
pública para veicular pretensões que 
envolvam tributos. O julgamento foi 
encerrado em 9 de fevereiro e o acórdão, 
publicado em 29 de março. 

A ação foi ajuizada pelo MPF, depois de 
denúncia feita por portador de 
deficiência física que, segundo a Lei 
8.989/1995, teria direito a comprar 
veículo com isenção de IPI. 

Para gozar do benefício, o comprador 
deve comprovar a disponibilidade 
financeira ou patrimonial compatível 
com o valor do veículo a ser adquirido, 
conforme prevê o artigo 5º da Lei 
10.690/2003. 

Ao normatizar essa previsão, a Receita 
Federal passou a exigir que essa 
comprovação fosse feita pelo portador 
de deficiência de modo próprio e 
exclusivo — sem considerar a renda 
familiar. A previsão consta da Instrução 
Normativa 988/2009, já revogada. 

Segundo o MPF, essa posição fazendária 
desvirtuou a isenção tributária oferecida 
aos portadores de deficiência física, 
impossibilitando o gozo do direito de 
locomoção. A norma ainda teria ferido 
os vetores constitucionais da dignidade 
da pessoa humana e da igualdade. 

A ação civil pública foi ajuizada com 
pedido de obrigação de não fazer, no 
sentido de impedir a Fazenda de fazer 
condicionar a aquisição de veículos com 
isenção de IPI, por parte dos portadores 
de deficiência física à existência de 
disponibilidade financeira ou 
patrimonial própria. 

Ministro Falcão aplicou jurisprudência e 
interpretação literal da Lei 7.347/1985 
Bruno Dantas / TJ-RJ 

Se é tributário, não pode 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-31/mp-nao-discutir-tema-tributario-acao-civil-publica-stj#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.690.htm#:~:text=LEI%20No%2010.690%2C%20DE%2016%20DE%20JUNHO%20DE%202003.&text=Reabre%20o%20prazo%20para%20que,1995%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.690.htm#:~:text=LEI%20No%2010.690%2C%20DE%2016%20DE%20JUNHO%20DE%202003.&text=Reabre%20o%20prazo%20para%20que,1995%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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A maioria na 1ª Seção do STJ seguiu a 
posição do relator, ministro Francisco 
Falcão, ao aplicar o artigo 1º, parágrafo 
único da Lei 7.347/1985. O voto cita 
jurisprudência do STJ nesse sentido e 
ainda a tese definida em repercussão 
geral pelo Supremo Tribunal Federal no 
Tema 645. 

O enunciado diz que "o Ministério 
Público não possui legitimidade ativa ad 
causam para, em ação civil pública, 
deduzir em juízo pretensão de natureza 
tributária em defesa dos contribuintes, 
que vise questionar a 
constitucionalidade/legalidade de 
tributo". 

Abriu a divergência a ministra Regina 
Helena Costa, que propôs uma 
diferenciação. Para ela, exigências 
tributárias podem revelar direitos 
individuais homogêneos, em relação aos 
quais a Constituição outorgou ao 
Ministério Público a legitimidade ativa 
para defender em juízo. 

Da mesma forma, exigências tributárias 
podem, em tese, dificultar o exercício de 
direitos fundamentais, por interferir na 
liberdade e na propriedade dos 
cidadãos. E como as normas 
constitucionais que tratam de direitos 
fundamentais devem conviver com a 
atividade tributante, é aplicável 
o princípio da não obstância ao 
exercício de direitos fundamentais por 
via da tributação. 

E é esse cenário que leva à conclusão de 
que é possível ao Ministério Público usar 
a ação civil pública como instrumento 
processual para a tutela de direitos 
transindividuais, ainda que a natureza 
do agravo em seu desfavor tenha origem 
tributária. 

Para ministra Regina, MP pode usar 
ACP para tutela de direitos 
transindividuais, mesmo que origem do 
caso seja tributário 
STJ 

Apenas tributário? 

Também divergiu o ministro Herman 
Benjamin, que seguiu a linha segundo a 
qual o objeto da ação do MP não é, 
propriamente, a questão tributária 
subjacente, mas sim o direito dos 
portadores de deficiência física à 
aquisição de veículos automotores com a 
concessão das isenções tributárias 
previstas em lei. 

Ele destacou que a jurisprudência do 
STJ e do STF vêm relativizando a 
vedação da Lei 7.347/1985 para permitir 
que se possa, pela via da ação civil 
pública, defender direito e interesses 
coletivos de maior grandeza 
constitucional, mesmo que tangenciem 
o microssistema tributário na causa de 
pedir ou no pedido. 

"No campo da proteção de direitos e 
interesses tutelados na Lei 7.347/1985 e 
na legislação esparsa sobre direitos 
supraindividuais deve-se considerar 
adequada a via processual da ação civil 
pública, mesmo que a matéria tributária 
— veiculada como fundamento não 
exclusivo, primário ou "puro sangue" do 
pedido (causa petendi) — integre a 
questão controvertida mais ampla", 
defendeu. 



40 

 

Para ministro Herman, MP pode usar 
causa tributária para defender direito e 
interesses coletivos de maior grandeza 
constitucional 
Lucas Pricken/STJ 

Interpretação restritiva 

A diferenciação proposta pela 
divergência não foi aceita pela maioria. 
Em voto-vista, o ministro Gurgel de 
Faria apontou que somente quando o 
pedido versar tema de natureza 
tributária — e não a causa de pedir — 
reconhece-se a ilegitimidade do 
Ministério Público para ajuizar ação civil 
pública. 

"O tema relativo à proteção e garantia da 
pessoa portadora de necessidade 
especial, como direito fundamental, 
aqui, não é o pedido principal, mas se 
relaciona com a causa de pedir. A 
matéria tributária representa o próprio 
pedido em si", afirmou. 

A ministra Assusete Magalhães votou na 
mesma linha, destacando que "é fora de 
dúvida que a pretensão versada neste 
feito é nitidamente tributária, visto que 
se objetiva afastar, em âmbito nacional, 
para fins de obtenção de isenção fiscal 
do IPI e IOF, a exigência de 
disponibilidade financeira ou 
patrimonial própria, por parte dos 
portadores de 'deficiências físicas', para 
a aquisição de veículos automotores". 

Resultado 

Votaram com o relator, ministro 
Francisco Falcão, também os ministros 
Mauro Campbell Marques, Assusete 
Magalhães e Gurgel de Faria. 

Ficaram vencidos a ministra Regina 
Helena Costa e o ministro Herman 
Benjamin. 

Esteve impedido o desembargador 
convocado Manoel Erhardt. O ministro 
Sergio Kukina, por sua vez, esteve 
ausente. E não participou do julgamento 
o ministro Og Fernandes. 

Clique aqui para ler o acórdão 
EREsp 1.428.611 

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

31/mp-nao-discutir-tema-tributario-

acao-civil-publica-stj 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/mp-nao-discutir-tema-tributario-acao.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-31/mp-nao-discutir-tema-tributario-acao-civil-publica-stj
https://www.conjur.com.br/2022-mar-31/mp-nao-discutir-tema-tributario-acao-civil-publica-stj
https://www.conjur.com.br/2022-mar-31/mp-nao-discutir-tema-tributario-acao-civil-publica-stj


41 

 

 

Não comparecimento a 
audiência não tira da parte o 
direito de indicar árbitro 
 

30 de março de 2022, 21h28 

Por Rafa Santos 

A Lei de Arbitragem determina, em seu 
artigo 21, §2°, que 
serão sempre respeitados no 
procedimento arbitral os princípios do 
contraditório, da igualdade das partes, 
da imparcialidade do árbitro e de seu 
livre convencimento. 

Desembargador lembrou que lei garante 
o princípio da igualdade entre as partes 
Reprodução 

Esse foi um dos fundamentos adotados 
pelo desembargador Erickson Gavazza 
Marques, da 5ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, para votar por dar provimento a 
recurso contra decisão que determinou a 
nomeação de árbitro indicado por uma 
das partes de processo de 
arbitragem diante da ausência em 
audiência da parte contrária. 

Em seu voto, o magistrado apontou 
que ao aplicar o artigo 77°, §6°, da Lei de 
Arbitragem, o juízo de piso não observou 
que o "resultado disso seria presentear o 
procedimento arbitral com uma herança 
que o deixaria capenga, manco, 
deficiente. E por quê?". 

O desembargador também lembrou que 
a mesma Lei de Arbitragem determina 
que serão sempre respeitados os 
princípios do contraditório, da 
igualdade das partes, da imparcialidade 
do árbitro e de seu livre convencimento. 

"Ora, a aceitação da tese da recorrida, 
segundo a qual os recorrentes teriam, 
pelo não comparecimento à audiência, 
perdido o direito de indicar um 
assistente-técnico com a nomeação de 
um árbitro único pelo juízo, 
representaria uma ofensa direta aos 
princípios do contraditório e da ampla 
defesa, eis que a parte estaria alijada da 
prerrogativa de se fazer acompanhar, 
por ocasião da perícia, de um expert de 
sua confiança", sustentou em seu voto. 

Assim, o desembargador votou por dar 
provimento ao recurso para preservar o 
espírito da arbitragem e garantir a 
paridade de armas para as partes 
envolvidas. 

Clique aqui para ler o voto do 
desembargador 
0134570-65.2010.8.26.0100 

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

30/ausencia-audiencia-nao-tira-parte-

direito-indicar-arbitro 
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TST anula reserva de crédito 
trabalhista de empresa em 
recuperação judicial 
 

31 de março de 2022, 9h36 

A 6ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho reconheceu a incompetência 
da Justiça do Trabalho para prosseguir a 
execução e a reserva de crédito 
determinada por um juiz trabalhista nos 
autos de ação em tramitação no juízo 
cível que envolve empresa em 
recuperação judicial. 

 

O valor seria destinado a satisfazer 
condenação da Premium Foods Brasil 
S.A. ao pagamento de parcelas 
trabalhistas devidas a um supervisor de 
vendas admitido e dispensado após o 
pedido de recuperação da empresa 
frigorífica. 

O pedido de recuperação judicial, 
apresentado em 2009, tramita na 8ª 
Vara Cível de São José do Rio Preto. Em 
2015, a Premium Foods foi condenada 
pelo juízo da 42ª Vara do Trabalho de 
São Paulo (SP) a pagar cerca de R$ 24 
mil ao empregado, relativos a verbas 
rescisórias. Ele havia prestado serviços 
de 2013 a 2014, após, portanto, o pedido 
de recuperação, fato que gerou toda a 
controvérsia acerca da competência da 
Justiça do Trabalho.  

Na fase da execução da sentença, o juízo 
trabalhista, mediante indicação do 

supervisor, determinou a reserva de 
parte dos créditos a que a empresa teria 
direito em ação movida por ela em 2020 
na 2ª Vara Cível de Jataí (GO), relativa à 
comercialização de gado para abate.  

Histórico do caso 

A empresa frigorífica recorreu da 
decisão, sob o argumento de que o juízo 
trabalhista era incompetente para 
determinar a penhora, pois os créditos 
devidos deviam ser executados nos autos 
da recuperação judicial, perante a 
Justiça comum.   

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (SP), porém, concluiu que o 
crédito do empregado não deveria ser 
habilitado no juízo da recuperação 
judicial, pois a dívida trabalhista era 
posterior ao pedido de recuperação 
judicial, e determinou o prosseguimento 
da execução na Justiça do Trabalho. Em 
relação à reserva de crédito, o TRT, 
considerando que não havia notícia de 
que a empresa teria outros meios de 
quitar a dívida, manteve a determinação 
da penhora de forma simultânea com o 
juízo de recuperação. 

No recurso de revista, o frigorífico 
sustentou que a determinação de 
prosseguimento da execução na Justiça 
do Trabalho feria o princípio da 
preservação da empresa e o devido 
processo legal. No seu entendimento, a 
competência para quaisquer atos de 
expropriação é do juízo recuperacional, 
até o efetivo encerramento da 
recuperação judicial. 

Crédito extraconcursal 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do 
ministro Lelio Bentes Corrêa, que 
explicou que a controvérsia diz respeito 
à competência para o prosseguimento da 
execução no caso de créditos 
extraconcursais, ou seja, constituídos 
após o deferimento da recuperação 
judicial. 

Nesse sentido, lembrou que, de acordo 
com a jurisprudência do Superior 
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Tribunal de Justiça, embora esses 
créditos não se submetam à recuperação 
judicial, a execução deve prosseguir no 
juízo universal. Com esse fundamento, 
votou pela incompetência da Justiça do 
Trabalho. 

Em relação à penhora dos valores a 
serem recebidos pela empresa na ação 
cível, o ministro registrou sua 
preocupação de que a existência de dois 
juízes atuando ao mesmo tempo na 
execução pode gerar situações de difícil 
resolução. 

No mesmo sentido, o ministro Augusto 
César destacou que a reserva não foi 
realizada junto ao juízo universal, onde 
se resolveria com mais facilidade a 
questão, mas nos autos de uma execução 
que a empresa move contra terceiros, 
interferindo, de alguma forma, no 
encontro de contas que é feito no 
processo de recuperação judicial.  

A relatora, ministra Kátia Arruda, ficou 
vencida, ao votar pelo provimento do 
recurso apenas em relação à 
competência, mantendo a reserva de 
créditos, mediante encaminhamento ao 
juízo falimentar, para que ele 
acompanhasse e liberasse os valores em 
favor do empregado, caso entendesse de 
direito. Com informações da assessoria 
de imprensa do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

RR 1032-10.2015.5.02.0042 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
31/tst-anula-reserva-credito-empresa-
recuperacao-judicial 
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Abapi assina carta aberta em 
apoio ao INPI 
 
"O eventual corte orçamentário que se 
anuncia pode efetivamente inviabilizar, 
de vez, o funcionamento desse 
importante órgão da Administração 
Pública", diz a nota. 
 
quinta-feira, 31 de março de 2022 

 

A ABAPI - Associação Brasileira 

dos Agentes da Propriedade 

Industrial assina carta aberta em 

apoio ao INPI - Instituto Nacional de 

Propriedade, exaltando grande 

preocupação com os cortes no 

orçamento do órgão responsável pela 

aprovação das marcas e patentes no 

país. 

 

A associação roga a todos os 

representantes do Poder Público, 

dentro de suas competências, que sejam 

tomadas as medidas possíveis para a 

recomposição do orçamento do INPI, a 

fim de evitar as graves consequências 

de ordem social e econômica que 

podem advir de uma paralisação das 

atividades do Instituto. 

 

 

(Imagem: Pexels) 

 

Segundo a carta, como autarquia 

responsável pela análise técnica e 

concessão de registros de direitos de 

propriedade industrial, o INPI possui 

um papel essencial no desenvolvimento 

tecnológico e da inovação no país. Desta 

forma, uma eventual paralisação de 

seus serviços trará consequências 

severas que podem se alastrar por 

diversos segmentos da indústria 

nacional, prejudicando, ainda, a 

imagem do Brasil perante os países 

signatários dos diversos tratados 

envolvendo a propriedade industrial 

aos quais o Brasil aderiu, como a 

Convenção da União de Paris e o 

Tratado de Madri. 

 

Confira a íntegra da nota: 

 

Carta em apoio ao Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (INPI) 

 

A Associação Brasileira dos Agentes da 

Propriedade Industrial (ABAPI), 

fundada em 1948, possui como 

principais objetivos (i) promover a 

defesa dos interesses dos associados, 

bem como prestar, como for possível, 

assistência e auxílio de que necessitem, 

(ii) promover e incentivar o estudo do 

direito de propriedade industrial e de 

matérias correlatas, (iii) manter 

intercâmbio com outras associações 

nacionais ou estrangeiras dentro do 

campo da propriedade industrial, assim 

como (iv) mover ações em defesa de 

interesses difusos e coletivos relacionas 

à matéria. 

 

Portanto, como uma associação 

representativa de classe, é com grande 

preocupação que a ABAPI acompanha 

https://www.migalhas.com.br/
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as notícias a respeito de relevantes 

cortes no orçamento do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial - 

INPI, autarquia atualmente vinculada 

ao Ministério da Economia, 

responsável pela análise e concessão de 

registros de direitos da propriedade 

industrial, tais como marcas, patentes e 

desenhos industriais. 

 

Com efeito, notícias veiculadas pela 

imprensa nacional, com repercussão no 

exterior, atestam um corte 

orçamentário de aproximadamente 

50% das verbas inicialmente destinadas 

ao INPI, dando conta, ainda, de que, 

com a manutenção dos cortes 

orçamentários, "está delineado um 

cenário de total paralisação do 

instituto", com a possibilidade de 

interrupção do acesso do INPI a base de 

dados de patentes e interrupção de 

serviços terceirizados já em maio de 

2022. 

 

Como autarquia responsável pela 

análise técnica e concessão de registros 

de direitos de propriedade industrial, o 

INPI possui um papel essencial no 

desenvolvimento tecnológico e da 

inovação no país. Desta forma, uma 

eventual paralisação de seus serviços 

trará consequências severas que podem 

se alastrar por diversos segmentos da 

indústria nacional, prejudicando, 

ainda, a imagem do Brasil perante os 

países signatários dos diversos tratados 

envolvendo a propriedade industrial 

aos quais o Brasil aderiu, como a 

Convenção da União de Paris e o 

Tratado de Madri. 

Não se pode deixar de mencionar o 

pleito do INPI, já de longa data, por 

autonomia financeira e orçamentária e, 

em especial, por readequação de seus 

quadros de recursos humanos, 

possibilitando a recomposição da sua 

equipe de examinadores, possibilitando 

o atendimento à demanda por seus 

serviços. 

 

Assim, o eventual corte orçamentário 

que se anuncia pode efetivamente 

inviabilizar, de vez, o funcionamento 

desse importante órgão da 

Administração Pública. 

 

A ABAPI, como entidade associativa 

ativamente participante na área da 

propriedade industrial, roga a todos os 

representantes do Poder Público, 

dentro de suas competências, que sejam 

tomadas as medidas possíveis para a 

recomposição do orçamento do 

Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, a fim de evitar as graves 

consequências de ordem social e 

econômica que podem advir de uma 

paralisação das atividades do Instituto. 

 

Alvaro Loureiro – Presidente 

Andrea Possinhas  - 2ª. Vice- 

Presidente 

Marcelo Goyanes - Diretor 

Procurador 
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Barroso estende até 30/6 
decisão que suspendeu 
despejos na pandemia 
 
O ministro fez um apelo ao Congresso 
para que delibere sobre uma transição 
pós-pandemia, para evitar uma crise 
humanitária. 
 
quinta-feira, 31 de março de 2022 

 

O ministro Luís Roberto Barroso, 

do STF, estendeu até 30 de junho a 

vigência de lei aprovada pelo Congresso 

Nacional que suspendeu os despejos e 

as desocupações, em razão da 

pandemia da covid-19. Na decisão, que 

vale para áreas urbanas e rurais, o 

ministro destacou que, com a 

progressiva superação da pandemia, o 

papel do STF sobre a temática deve se 

esgotar. 

 

Barroso fez um apelo ao Congresso para 

que delibere a respeito da política 

fundiária e habitacional do país e 

manifestou preocupação com o cenário 

pós-pandemia. S. Exa. defendeu que se 

estabeleça um regime de transição para 

evitar que a realização de reintegrações 

de posse por todo o país em um mesmo 

momento gere uma situação de crise 

humanitária. 

 

"A conjuntura demanda absoluto 

empenho de todos os órgãos do poder 

público para evitar o incremento 

expressivo do número de 

desabrigados." 

A decisão foi tomada no âmbito da 

ADPF 828. 

 

Barroso estende até 30/6 decisão que 

suspendeu despejos na 

pandemia.(Imagem: 

Reprodução/YouTube) 

 

Barroso destacou que, embora se 

observe no Brasil a melhora do cenário 

da pandemia - com a evolução da 

vacinação e a redução do quantitativo 

de óbitos e de novos casos -, ainda não 

se verifica um cenário de normalização. 

A tendência é de queda, mas ainda há 

um número considerável de mortos e 

novos contaminados todos os dias e, no 

cenário internacional, há notícias de 

que os casos voltaram a subir em alguns 

países, frisou. 

 

Sob o ponto de vista socioeconômico, 

na avaliação do ministro, a medida é 

urgente tendo em vista a existência de 

132.290 famílias ameaçadas de despejo 

no Brasil, além do agravamento da 

pobreza no país, que retornou para o 

mapa da fome, e do aumento da 

inflação, que atinge de maneira mais 

acentuada as camadas mais pobres. 

Dessa forma, para o ministro, os 

fundamentos determinantes da 

suspensão dos despejos ainda estão 

presentes. 

 

Contexto 

O pedido de extensão do prazo foi do 

PSOL, autor da ADPF 828, do PT e de 

outras entidades da sociedade civil. Em 

junho do ano passado, 

https://www.migalhas.com.br/
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Barroso concedeu liminar para 

suspender por seis meses ordens ou 

medidas de desocupação. 

 

Depois disso, em outubro de 2021, uma 

lei aprovada pelo Congresso Nacional 

(lei 14.216/21) suspendeu ordens de 

remoção e despejo até 31 de dezembro 

daquele ano, apenas para imóveis 

urbanos. 

 

Diante da proximidade do fim da 

vigência da norma, o PSOL e outras 

entidades voltaram a acionar o 

Supremo, que estendeu os efeitos da 

decisão até 31 de março de 2022. 

 

Extensão do prazo para área rural 

Na nova decisão, o ministro também 

manteve a extensão dos efeitos da lei 

14.216/21 aos imóveis situados em 

áreas rurais, por entender que, ao 

suspender desocupações e despejos em 

imóvel "exclusivamente urbano", a lei 

realizou uma distinção irrazoável entre 

as populações vulneráveis situadas na 

cidade e no campo. 

 

• Processo: ADPF 828 

 

Leia a íntegra da decisão. 

 

Informações: STF. 
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Credor não consegue 
redirecionar dívidas para 
sócios de empresa 
 
Para a magistrada do RJ, torna-se 
incabível a desconsideração da 
personalidade jurídica, ainda que seja 
uma das formas de privilegiar o 
princípio da efetividade da execução. 
 
quarta-feira, 30 de março de 2022 

 

Justiça nega pedido de credor de 

desconsideração da personalidade 

jurídica contra sócios de uma empresa 

falida. A decisão é da juíza do Trabalho 

Simone Poubel Lima, da 4ª vara do 

Trabalho de Niterói/RJ, ao concluir 

que "entendimento diverso importaria 

evidente afronta ao princípio do Juízo 

Universal Falimentar". 

 

 

Justiça negou pedido desconsideração de 

personalidade jurídica contra sócios de 

empresa falida. (Imagem: Freepik) 

 

Consta nos autos que um credor 

trabalhista pleiteou a responsabilização 

dos sócios pelo valor devido, uma vez 

que a empresa devedora teve sua 

falência decretada em 2021. Nesse 

sentido, pleiteou a desconsideração da 

personalidade jurídica de uma empresa 

falida.  

Ao analisar o caso, a juíza do Trabalho 

Simone Poubel Lima verificou que a 

decretação da falência da empresa foi 

proferida pela 5ª vara Cível de Niterói. 

 

Nesse sentido, para a magistrada, cabe 

ao juízo competente, aquele que 

decretou a falência da empresa 

devedora, julgar todas as execuções 

contra a massa falida. "Torna-se 

incabível a desconsideração da 

personalidade jurídica ainda que seja 

uma das formas de privilegiar o 

princípio da efetividade da execução", 

destacou a juíza. 

 

"Entendimento diverso importaria 

evidente afronta ao princípio do Juízo 

Universal Falimentar cuja aptidão 

atrativa lhe submete conhecer e julgar 

todas as execuções contra a massa 

falida por meio da habilitação do 

crédito exequendo previamente 

apurado neste Juízo competente." 

 

Nesse sentido, a juíza negou o pedido e 

determinou a habilitação do crédito 

perante o juízo competente.  

 

O escritório Vieira de Castro, 

Mansur & Faver Advogados atuou 

em defesa dos sócios. 

 

• Processo: 0001642-

83.2012.5.01.0244 

 

Leia a decisão. 

 

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

/362795/credor-nao-consegue-

redirecionar-dividas-para-socios-de-

empresa 
 
Retorne ao índice  

https://www.trt1.jus.br/
https://www.trt1.jus.br/
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/7DECADC1DB0D7F_desconisderacao.p.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/362795/credor-nao-consegue-redirecionar-dividas-para-socios-de-empresa
https://www.migalhas.com.br/quentes/362795/credor-nao-consegue-redirecionar-dividas-para-socios-de-empresa
https://www.migalhas.com.br/quentes/362795/credor-nao-consegue-redirecionar-dividas-para-socios-de-empresa
https://www.migalhas.com.br/quentes/362795/credor-nao-consegue-redirecionar-dividas-para-socios-de-empresa
https://www.migalhas.com.br/
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Para Justiça, estresse no 
trabalho não é suficiente para 
culpar empresas por burnout 

Ainda que associado à ocupação, 

esgotamento demanda fatores 

individuais além de ambiente hostil e 

cobranças 

• LETÍCIA 

PAIVA 

SÃO PAULO 

31/03/2022 07:00 

 
comentários 

Crédito: Christian Erfurt/Unsplash 

Dividir a vida em diferentes 
compartimentos se tornou mais difícil 
no momento em que a reclusão, o 
trabalho remoto e o aumento de 
demandas se tornaram tônicas da 
pandemia da Covid-19. Esse contexto 
coincidiu com a adição do burnout à 
nova classificação internacional de 
doenças e problemas associados à 
saúde (CID-11), no início deste ano, e 
com a difusão do termo. 

No entanto, em uma rotina cada vez 
menos repartida, a questão é definir as 
causas do sofrimento – requisito central 
para a Justiça do Trabalho -. Trata-se de 

algo complexo no caso de transtornos e 
sofrimentos mentais, em que os fatores 
se somam e se justapõem. 

Apesar de estar associado ao trabalho na 
CID, organizado pela Organização 
Mundial de Saúde para nortear a 
identificação de questões de saúde e as 
estatísticas delas, o burnout não é 
considerado uma doença, 
portanto não é uma condição 
médica – ele é elencado entre fatores 
que impactam a saúde. 

Nessa lógica, se trata uma síndrome que 
resulta de estresse crônico no ambiente 
de trabalho. É caracterizada pela 
sensação de esgotamento de energia ou 
exaustão, sentimentos negativos 
relacionados ao emprego, senso de 
ineficiência ou falta de realização. A CID 
encaixa o burnout especificamente no 
contexto ocupacional, e ela não poderia 
ser usada para descrever situações fora 
dele, segundo a orientação. 

“O fato de constar na CID não significa 
que o burnout seja doença. Para dar 
uma ideia, problemas como 
sedentarismo, pobreza ou ameaça de 
perda de emprego estão na mesma 
categoria. Então, do ponto de vista da 
CID-11, dizer que há um diagnóstico 
de burnout é o mesmo que dizer que há 
um diagnóstico de pobreza ou 
sedentarismo; identifica uma situação, 
não uma doença”, explica Daniel Barros, 
psiquiatra forense do Instituto de 
Psiquiatria (IPq), do Hospital das 
Clínicas da USP. 

Porém, para a Justiça brasileira, a 
síndrome do burnout consta na lista de 
doenças relacionadas ao trabalho, ao 
estar presente em portaria de 1999 
do Ministério da Saúde, por 
exemplo. O esgotamento pelo trabalho 
já era levado em consideração em 
disputas trabalhistas – agora, com mais 
conhecimento sobre a condição, se 
espera que o volume de casos aumente, 
assim como as situações limítrofes. 

Diagnóstico de burnout 

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/tributos-e-empresas/trabalho/estresse-trabalho-justica-culpar-empresas-burnout-31032022#respond
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1999/prt1339_18_11_1999.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1999/prt1339_18_11_1999.html
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


50 

 

Ainda que tenha relação ocupacional, o 
diagnóstico, por si só, também não é 
suficiente para o trabalhador ou 
trabalhadora obter vitória judicial. Após 
32 anos de trabalho em uma empresa de 
sistemas de segurança, com dispensa 
sem justa causa, um gerente de 
produção foi à Justiça em busca de 
indenização por danos morais por ter 
desenvolvido a síndrome. 

No último ano na empresa, ele teria tido 
que estruturar a mudança da sede para 
outra cidade e colocar em ação um plano 
de demissão de 120 funcionários, 
segundo relatou. A empresa alegou que 
o sofrimento psiquiátrico não tinha 
qualquer relação com a posição e que ele 
não estava incapacitado para o trabalho. 
Já a perícia médica constatou 
o burnout, bem como sua relação com a 
função. 

Analisando o nexo causal – isto é, a 
relação entre uma conduta e os danos 
que resultam dela –, a juíza Renata 
Prado de Oliveira, da 9ª Vara do 
Trabalho de São Paulo, negou a 
indenização pela falta de provas sobre o 
gerente ter sido responsável por 
comunicar pessoalmente a dispensa em 
massa e de documentos médicos que 
indicassem o sofrimento enfrentado por 
ele no período. 

Em outros casos, a tentativa de provar 
uma doença profissional para 
demonstrar que não se cumpriu a 
estabilidade (prevista por 12 meses) e 
conseguir a reintegração ao trabalho, 
além de indenização, é frustrada 
também pela falta de um elemento 
central que indicasse a responsabilidade 
do emprego – ou por não ter 
apresentado melhora na saúde após o 
fim do contrato. 

Como não provou o assédio moral 
alegado, nem que sua situação de saúde 
tenha se alterado significativamente, 
uma bancária que se queixava 
de burnout teve pedido negado pela 16ª 
Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT2). No caso 
dela, na avaliação médica, foi constatado 

quadro de transtorno de adaptação, com 
sintomas leves depressivos e ansiosos. 

“Pela própria definição, 
o burnout sempre terá relação com o 
trabalho. Já se pensarmos ‘ter sido culpa 
do trabalho’, é possível negar o nexo. 
O burnout é definido como exaustão em 
função do estresse inadequadamente 
gerenciado no trabalho”, avalia Barros. 
“Não se trata de separar a vida do 
trabalho, mas de aquilatar o peso do 
último no quadro geral, o que se é 
sempre complicado, na maioria das 
vezes é possível”. 
Em um ambiente de baixo risco, alguém 
muito predisposto poderia ficar 
esgotado, mas poucas outras pessoas 
terão esse quadro, caso em que seria 
temerário afirmar ser culpa do trabalho. 
Já em um ambiente de alto risco e 
muitos estressores, diversas pessoas 
ficarão esgotadas, de modo que  nexo 
com sentido de culpa ou 
responsabilidade fica mais claro, por 
exemplo. 

Combinação de motivos do 

esgotamento 

Na Justiça, situações vivenciadas no 
trabalho não precisam ser a única causa 
para que caracterize doença ocupacional 
subsequente ao burnout; quando é 
assim, se fala em concausalidade. Foi o 
que se constatou no caso de uma ex-
funcionária de fundo de investimentos 
que prestava assistência a 24 direitos e 
era constantemente demandada. 

O perito escreveu: “A ocorrência da 
síndrome do esgotamento profissional 
foi um fator de risco capaz de agravar a 
doença ou atuar de forma concorrente 
no aparecimento do dano, considerando 
tempo e intensidade de exposição”. 

E a habitualidade das horas extras foi 
suficiente para o entendimento de que 
houve uma conduta culposa da empresa 
que levou à situação, com indenização 
fixada em R$ 10 mil. O juiz Eduardo 
Marques Vieira Araújo, da 70ª Vara do 
Trabalho de São Paulo, também 
reconheceu a estabilidade por doença 
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ocupacional, ordenando o pagamento de 
salários e outros direitos pelo período. 

“Em uma síndrome como o burnout, os 
sinais são menos específicos do que em 
uma doença. Ainda assim, é um 
sofrimento, mas com o trabalho em 
home office pode ser mais difícil pesar as 
demandas que geraram o problema”, diz 
a psicóloga Miryam Maziero, integrante 
do Grupo de Saúde Mental e Psiquiatria 
do Trabalho, ligado ao Hospital das 
Clínicas. Inclusive, não se trata apenas 
de demandas do trabalho remunerado, 
mas donas de casa e aposentados 
também podem sofrer de burnout. 

Nesse sentido, para orientar peritos e 
juízes, o grupo desenvolveu uma 
estratégia para categorizar os diferentes 
peso de cada uma das causas de estresse 
e sofrimento. “Ainda que a CID não seja 
doença, há normas de que o trabalho não 
pode ser adoecedor, e o burnout poderia 
ser visto como um indicativo”, aponta 
Maziero, que orienta tribunais sobre a 
situação. 

Eventualmente, a constatação 
de burnout pode se dar enquanto a 
pessoa ainda é funcionária e gerar 
afastamento – e, no retorno, pode haver 
a demanda por mudança de função para 
evitar o agravamento do quadro. 

Atuando no call center de uma 
operadora de telefonia, uma funcionária 
foi diagnosticada com esgotamento 
pelos xingamentos e gritos ouvidos de 
clientes que ligava para buscar soluções 
a reclamações deles. 

Os médicos atestaram que ela 
apresentava “extrema angústia, 
ansiedade, excesso de preocupações no 
dia a dia, mostrando-se esgotada, 
desmotivada, com choro fácil, irritadiça, 
inquieta, dores somáticas, medos 
abstratos, com baixo rendimento 
mental, isolamento social, pensamentos 
de menos valia, intrusivos e aumento da 
psicomotricidade”. 

Ela foi afastada das funções e passou a 
receber auxílio do INSS. Na volta, o juiz 

Gustavo Elias de Morais Freitas, da 2ª 
Vara do Trabalho de Santo André (SP), 
concedeu liminar para que ela não 
precisasse trabalhar em contato com o 
público. 

Antes da atualização deste ano na CID, 
havia a previsão de esgotamento 
relacionado à organização do modo de 
vida, com envolvimento excessivo em 
relação ao trabalho, desgaste emocional 
e sentimento de incompetência, por 
exemplo. Como a mudança é recente, 
ainda há julgamentos cujas provas e 
laudos levam em conta essa abordagem, 
sob o ponto de vista de que não se 
restringiria ao trabalho. 

Essa categoria mais antiga de 
esgotamento foi relacionada ao trabalho 
(e caracterizado como burnout) por um 
perito que também acrescentou que o 
quadro poderia “aflorar” após a 
demissão e mesmo assim não perderia 
sua relação com o estresse de um 
ambiente adverso, que teria deixado 
marcas. 

Nessa situação, a ex-funcionária era 
professora e reclamava que o ambiente 
era “adoecedor, estressante, hostil, 
excludente” e que havia passado por 
diversas situações constrangedoras, de 
forma intensa e continuada. O perito 
entendeu que o trabalho era concausa do 
esgotamento, mas as conclusões foram 
rejeitadas pela 17ª Turma do TRT2, 
porque não foram demonstrados os 
abusos. 

A interpretação, novamente, foi de que 
não há dúvidas do diagnóstico, mas em 
que medida o trabalho colaborou para 
ele – nesse caso, a conclusão foi que o 
“abalo psicológico da autora provém de 
episódios alheios ao trabalho”. Com a 
alteração na classificação de 
esgotamento para dentro de problemas 
ocupacionais, esse vínculo é mais 
próximo, mas o ambiente não é o único 
elemento levado em conta. 

“As condições do trabalho em si não 
causam burnout. Podem apenas 
desencadeá-lo em pessoas com 
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predisposição individual, que é a soma 
de fatores constitucionais, em parte 
genéticos, com comportamentos de risco 
para a desordem”, diz Wagner Gattaz, 
professor do IPq e CEO da Gattaz 
Health&Results. 

“Eles seriam personalidades 
extremamente competitivas, que não 
querem nem conseguem delegar, 
desejam se fazer insubstituíveis, não 
conseguem estabelecer limites e 
substituem suas necessidades pessoais e 
familiares pelo trabalho, por exemplo”, 
afirma Gattaz. 

Desse modo, o burnout surge da 
conjunção da predisposição individual 
com os fatores de risco no ambiente de 
trabalho, onde podem se associar a 
fatores como elevada para produzir mais 
em menos tempo, ausência de 
autonomia, comunicação ineficiente e 
falta de apoio social. 

Os processos citados na reportagem tem 
os números: 1000235-
77.2020.5.02.0709, 1001219-
94.2018.5.02.0074, 1001661-
38.2019.5.02.0070, 1001661-
38.2019.5.02.0070, 1001612-
07.2021.5.02.0432, 1000022-
72.2021.5.02.0083. 

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/tributos-e-

empresas/trabalho/estresse-trabalho-

justica-culpar-empresas-burnout-

31032022 
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Senado instala comissão para 
elaborar marco regulatório 
da inteligência artificial 

Complexidade e ritmo de 

desenvolvimento são dois pontos de 

atenção, segundo Laura Schertel, 

relatora 

• ARTHUR 

GUIMARÃES 

SÃO PAULO 

31/03/2022 07:11 

 
comentários 

Crédito: Pexels 

O Senado Federal instalou, nesta 
quarta-feira (30/3), uma comissão 
responsável por elaborar um projeto de 
regulação do setor de inteligência 
artificial no Brasil. O grupo, composto 
por 18 juristas, tem 120 dias para 
entregar uma proposta à Casa Revisora. 

Os especialistas deverão estabelecer um 
texto a partir de três projetos de lei (PLs) 
em tramitação no Senado sobre o 
desenvolvimento e aplicação da 
inteligência artificial no país: o PL 
21/2020, aprovado na Câmara dos 

Deputados; o PL 5.051/2019; e o PL 
872/2021. 

A comissão é presidida pelo ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), e é relatada 
pela jurista Laura Schertel, segundo a 
qual a regulação é necessária para 
mitigar riscos associados à tecnologia e 
para permitir que a sociedade possa 
usufruir de seus benefícios. 

O objetivo de construir um arcabouço 
regulatório para a inteligência artificial, 
contudo, não é simples. De acordo com 
Schertel, os principais desafios estão 
ligados à complexidade e ao fato de a 
matéria estar em pleno 
desenvolvimento. O aspecto 
multidisciplinar e a abrangência de sua 
aplicação tornam o problema ainda 
maior. 

Em caso de dano e ato ilícito, por 
exemplo, “seria muito difícil 
estabelecermos, a priori, sem uma 
análise de riscos, qual é a 
responsabilidade aplicada,” afirmou 
Schertel. “Se os riscos são muito 
diferentes, eu posso ter, sim, uma 
responsabilidade que varia, dependendo 
da aplicação e o nível de risco.” 

Segundo o plano de trabalho da 
comissão, há quatro eixos temáticos: 

1. Conceitos, compreensão e 
classificação de inteligência 
artificial; 

2. Impactos da inteligência 
artificial; 

3. Direitos e deveres; e 

4. Accountability, governança 
e fiscalização. 

O grupo se valerá de estudos e propostas 
realizadas em âmbito nacional nacional 
e internacional e manterá diálogo com a 
sociedade civil. 

ARTHUR GUIMARÃES – Repórter 
em São Paulo. Atua na cobertura política 
e jurídica do site do JOTA. Estudante de 

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/legislativo/senado-comissao-marco-legal-inteligencia-artificial-31032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/senado
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2236340
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2236340
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138790
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/147434
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/147434
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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jornalismo na Faculdade Cásper Libero. 
Antes, trabalhou no Suno Notícias 
cobrindo mercado de capitais. 
Email: arthur.guimaraes@jota.info 
 
https://www.jota.info/legislativo/senad
o-comissao-marco-legal-inteligencia-
artificial-31032022 
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Por que discutir (ou não) 
gênero no antitruste: uma 
agenda de reflexão 

Iniciativa da OCDE de discutir o tema é 

de grande importância 

• MARCELA 

MATTIUZZO 

• RENATA 

ZUCCOLO 
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Crédito: Unsplash 

Discussões sobre questões de gênero, 
direito e políticas públicas têm ganhado 
relevância cada vez maior, e a área de 
defesa da concorrência não é exceção. 
Aliás, ao contrário, ela tem sido palco de 
debates interessantíssimos sobre a 
necessidade e a possibilidade (ou não) 
de inclusão de objetivos tais como 
sustentabilidade, combate à pobreza e, 
claro, questões sobre diversidade de 
gênero e inclusão, no rol a ser 

perseguido e alcançado pelas políticas 
públicas de defesa da concorrência, para 
além do objetivo mais tradicionalmente 
visto como central no antitruste, o bem-
estar do consumidor. 

Esse debate é de longa data e se insere 
num contexto bastante amplo. Existem 
sérias dúvidas sobre a pertinência, e até 
sobre a viabilidade dessa inclusão. Sua 
implementação é, no mínimo, bastante 
desafiadora, tanto para as autoridades 
que desenham as políticas de defesa da 
concorrência, quanto para aqueles 
agentes públicos e privados que 
precisarão implementá-las, observá-las 
e cumpri-las. 

Nos dias de hoje, o embate entre os 
autodenominados neobrandeisianos, 
que defendem uma expansão dos 
objetivos do antitruste – ou a retomada 
de seus objetivos tradicionais, já que 
parte do argumento desses autores é 
exatamente que o antitruste nunca teve 
como objetivo original apenas a busca 
pelo bem-estar do consumidor[1] –, e 
aqueles que as rechaçam,[2] autores 
geralmente mais próximos do 
pensamento da Escola de Chicago ou do 
que se convencionou denominar Pós-
Chicago, que entendem que, no caso 
específico do antitruste, o foco no bem-
estar do consumidor é o caminho, sendo 
que objetivos diversos poderiam ser 
alcançados, quando for o caso, de forma 
mais eficiente por meio de outras 
políticas públicas. 

Em meio a esse debate amplo sobre os 
objetivos da política concorrencial, 
desde 2018 a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e, mais 
propriamente, seu Comitê de 
Concorrência, tem se dedicado ao tema 
de questões de gênero. Em 2020, lançou 
um grupo de trabalho com foco na 
produção de estudos e evidências para 
embasar a discussão e, futuramente, 
servir de pano de fundo para a 
elaboração de guias e recomendações 
que viabilizem a adoção, por autoridades 
de defesa da concorrência, de políticas 

https://www.jota.info/autor/marcela-mattiuzzo
https://www.jota.info/autor/marcela-mattiuzzo
https://www.jota.info/autor/marcela-mattiuzzo
https://www.jota.info/autor/renata-zuccolo
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públicas que considerem questões de 
gênero[3]. 

Trata-se de trabalho ainda inicial, mas 
que numa primeira rodada de produção 
de estudos, finalizada em outubro em 
2021, já contou com artigos de 
estudiosos e instituições de renome que 
buscaram verificar desde a necessidade 
(ou não) de se considerar questões de 
gênero para a análise dos impactos 
concorrenciais de operações e o impacto 
de questões de gênero nas condutas 
empresariais, até os benefícios da 
inclusão de discussões de gênero na 
busca de políticas de defesa da 
concorrência que visem ao interesse 
público de forma mais ampla.[4] 

Ainda que se esteja longe de qualquer 
tipo de consenso sobre a inclusão dessas 
questões como parte dos objetivos a 
serem buscados quando do desenho ou 
da elaboração de políticas de defesa da 
concorrência, fato é que os estudos 
produzidos até agora mostram que o 
tema tem sua relevância. 

Por exemplo, o estudo produzido pela 
consultoria econômica Oxera e 
denominado “Gender Differences in 
Surveys for Market Definition and 
Merger Analysis” concluiu que, numa 
boa amostra de casos empíricos 
analisados, havia diferenças 
significativas no comportamento de 
consumidores homens e mulheres, tanto 
em termos de preferências, quanto na 
identificação de produtos substitutos e 
na decisão de substituição. 

O estudo chega a aventar a possibilidade 
de que, a depender do caso concreto e 
das implicações na forma pela qual as 
empresas ofertam e/ou precificam seus 
produtos, poderia haver inclusive a 
adoção de sub-segmentações (baseadas 
em gênero) na definição de mercado 
relevante e que tais fatores deveriam ser 
considerados pelas autoridades de 
defesa da concorrência quando da 
análise de operações. Num contexto em 
que a precificação por algoritmos se 
torna uma realidade mais presente – e, 
como destacado recentemente pela The 

Economist,[5] há cada vez mais 
investimento de empresas em sistemas 
de precificação eficiente – essa questão 
deixa de ser lateral e restrita aos bancos 
acadêmicos e se torna uma preocupação 
legítima de reguladores. 

Em outras palavras, mesmo que 
questões de gênero não sejam 
perseguidas como objetivos específicos 
das políticas de defesa da concorrência, 
elas impactam aspectos relevantes da 
dinâmica e da competitividade dos 
mercados, aspectos esses que devem ser 
levados em consideração, inclusive pelos 
agentes encarregados de analisar 
condutas ou operações no mercado. 

Como destaca o artigo produzido pelo 
professor William Kovacic, também 
nessa primeira rodada de estudos para a 
OCDE,[6] qualquer debate que vise a 
alterar os objetivos de uma política 
pública enfrenta desafios consideráveis, 
especialmente de duas naturezas: em 
primeiro lugar, há a dificuldade em 
entender como uma política pública já 
estruturada passará a incorporar novas 
metas, que não necessariamente 
dialogam com facilidade com os 
objetivos já estabelecidos. Em segundo, 
há um desafio de convencimento, no 
sentido de garantir para o corpo técnico 
responsável pela implementação da 
política que aquele novo 
comprometimento é real e duradouro – 
afinal o engajamento da equipe tende a 
ser tanto menor quanto maiores forem 
as chances de aquele ser um movimento 
pontual e pouco organizado de inserção 
de novas pautas na agenda da 
autoridade, que logo será abandonado. 

Um dos aspectos que Kovacic cita como 
relevantes no processo, especificamente 
pensando em gênero, é o foco em 
representatividade – em outras 
palavras, efetiva representação de 
gênero na autoridade será relevante para 
que o comprometimento com a agenda 
seja real. O autor também entende ser 
relevante olhar para o passado e buscar 
verificar de que maneira questões de 
gênero tiveram um papel, explícito ou 
implícito, na definição das políticas 
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públicas. Por fim, destaca a relevância 
de a autoridade concorrencial voltar-se a 
condutas no mercado que imponham 
barreiras à entrada e ao 
desenvolvimento de negócios liderados 
por grupos sub-representados, sendo 
que o grupo de mulheres um exemplo, 
dentre muitos outros. 

Este texto não tem a pretensão de 
oferecer uma resposta final ao embate 
entre aqueles que defendem a ampliação 
dos objetivos das políticas de defesa da 
concorrência e aqueles que a rechaçam, 
até porque a discussão perpassa uma 
série de temas que vão muito além de 
questões de gênero. De toda forma, a 
iniciativa da OCDE de discutir o tema e 
de buscar a produção de estudos que 
possam enriquecer o debate é de grande 
importância e pode ajudar a realização 
de reflexões mais robustas pelas 
autoridades concorrenciais, por 
acadêmicos e também pelo setor 
privado, incluindo empresas e a 
comunidade antitruste mais ampla, que 
abarca também os escritórios de 
advocacia e consultorias econômicas. 
Fica aqui o convite. 

 

[1] Os expoentes mais claramente 
identificados são Tim Wu e Lina Khan 
que hoje, inclusive, são respectivamente 
membro do Conselho Econômico do 
Presidente dos EUA e Presidente da 
Federal Trade Commission. 

[2] A gama de autores que se identifica 
como parte de correntes Chicago e Pós-
Chicago é considerável, e há 
divergências relevantes entre eles. Para 
uma análise mais detalhada do tema, 
vide BECKER, B. B.; MATTIUZZO, M. 
Plataformas Digitais e a Superação do 
Antitruste Tradicional. In: PEREIRA 
NETO, C. M. (ed.) Defesa da 
concorrência em plataformas digitais. 
São Paulo: FGV Direito SP, 2020, p. 40-
83. 

[3] https://www.oecd.org/competit
ion/gender-inclusive-
competition-policy.htm 

[4] Os artigos podem ser acessados no 
link https://www.oecd.org/compet
ition/gender-inclusive-
competition-policy.htm 

[5] https://www.economist.com/bu
siness/2022/03/26/how-
companies-use-ai-to-set-prices 

[6] https://www.oecd.org/daf/com
petition/gender-inclusive-
competition-proj-7-incorporating-
gender-as-a-prioritization-
principle.pdf 

MARCELA MATTIUZZO – Sócia no 
escritório Vinicius Marques de Carvalho 
Advogados, ex-chefe de gabinete da 
presidência do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), mestre e 
doutoranda na USP 
RENATA ZUCCOLO – Sócia no 
Mattos Filho Advogados, especialista em 
Direito Econômico e Regulatório pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), LL.M. 
pelo King's College London (Inglaterra) 
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Brasil 

Congresso e empresários 
articulam Simples maior 
 
Faixas de enquadramento devem ser 
atualizadas pela inflação acumulada 
 
Por Daniel Rittner — De Brasília 
30/03/2022 05h01  Atualizado há 4 
horas 

 

 
O deputado Marco Bertaiolli: 
atualização das faixas de isenção — Foto: 
Divulgação 
 

O Congresso e o setor privado articulam 

um movimento para aumentar os limites 

do Simples Nacional e do 

Microempreendor Individual (MEI). As 

faixas de enquadramento no regime 

especial, congeladas há anos, podem ser 

atualizadas pela inflação acumulada. O 

limite de faturamento anual das 

pequenas empresas, por exemplo, 

passaria dos atuais R$ 4,8 milhões para 

R$ 8,47 milhões. 

 

Na próxima semana, o deputado Marco 

Bertaiolli (PSD-SP) pretende apresentar 

um novo parecer para o PLP 108, projeto 

de lei complementar que trata 

originalmente apenas do MEI e já foi 

aprovado no Senado. O substitutivo do 

deputado, ampliando o escopo do texto, 

será debatido na Comissão de Finanças 

e Tributação da Câmara. Já ganhou o 

apoio da Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo (FPE) - que 

congrega 207 parlamentares e é 

coordenada pelo próprio Bertaiolli. 

 

A ideia é votar o parecer na comissão 

ainda em abril e levá-lo para o plenário 

da Câmara logo em seguida, permitindo 

que seja apreciado no Senado antes do 

começo da campanha eleitoral. 

 

Além da mudança no Simples, também 

seriam reajustados os valores de 

referência para MEIs (de R$ 81 mil para 

R$ 142 mil ao ano) e para as 

microempresas (de R$ 360 mil para R$ 

847 mil ao ano). 

 

“A faixa atual está muito defasada. Em 

2016, houve uma correção, mas essa 

correção não foi suficiente. Então, nós 

estamos pegando desde o ano da criação, 

que é 2008, e corrigindo para hoje, que 

é o mais correto. As três faixas”, explicou 

o deputado. 

 

Na tentativa de aproveitar o que 

consideram uma última janela para a 

aprovação de projetos antes do “recesso 

branco” no Congresso, por causa das 

eleições de outubro, empresários 

planejam lançar uma campanha com 

apelo pela atualização das tabelas ainda 

no primeiro semestre. 

 

O novo presidente da Confederação das 

Associações Comerciais (CACB), Alfredo 

Cotait, diz que os associados vão fazer 

um “corpo a corpo” com as bancadas em 

seus Estados para pedir voto à 

aprovação do PLP 108. Cotait, que será 

empossado nesta quarta-feira, colocou o 

reajuste do Simples Nacional e do MEI 

como uma prioridade em sua gestão. 
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“Quem conhece e vive a economia 

brasileira sabe que ela é calcada nos 

micro e pequenos empreendedores. Essa 

base é responsável por boa parte do 

crescimento econômico do país e não 

tem sido devidamente considerada”, diz 

o presidente da CACB. 

 

“A tese de correção das tabelas é 

fundamental para a sobrevida dos 

negócios. As grandes empresas 

repassam o aumento de custos para seus 

preços. As pequenas têm mais 

dificuldade. Por isso, a inflação causa 

mortalidade nos menores.” 

 

De acordo com Cotait, cerca de 400 mil 

pequenas empresas do ramo de 

alimentação - como restaurantes e bares 

- fecharam durante a pandemia. Quem 

sobreviveu, lembra ele, teve que pagar 

impostos mesmo com a suspensão 

temporária de atividades e a redução do 

faturamento. “É um contexto muito 

difícil e não dá para esperar o processo 

eleitoral.” 

 

Segundo fontes próximas ao governo, a 

Receita Federal seria contra o projeto. O 

aumento dos limites de enquadramento 

para o Simples resultaria em mais 

renúncia fiscal e menor arrecadação. 

 

Pautas sobre pequenas e micro 

empresas no Congresso têm avançado, 

nos últimos tempos, à revelia do 

governo. Um programa de 

refinanciamento das dívidas tributárias 

- chamado informalmente de “Refis do 

Simples” - foi aprovado no fim do ano 

passado e vetado integralmente pelo 

presidente Jair Bolsonaro, por 

orientação do Ministério da Economia e 

da Advocacia-Geral da União (AGU), em 

janeiro. Na volta dos trabalhos 

legislativos, o veto foi derrubado no 

Congresso. 

Estimativas iniciais do governo 

apontaram que R$ 50 bilhões poderão 

ser negociados no programa. O “Refis do 

Simples” permite às empresas inscritas e 

aos MEIs parcelar suas dívidas em até 

180 meses (15 anos). O Relp - nome 

oficial do Programa de 

Reescalonamento do Pagamento de 

Débitos no Âmbito do Simples Nacional 

- determina parcelas mínimas de R$ 300 

a quem aderir, com exceção dos MEIs, 

que poderão pagar, no mínimo, R$ 50 

por mês. Segundo as regras, o desconto 

pode chegar a 90% no caso de multas e 

juros e a 100% para os encargos legais. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/30/congresso-e-empresarios-
articulam-simples-maior.ghtml 
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Finanças 

Pela primeira vez, Pix supera 
cartão em transações 
 
Para especialistas, questões ligadas a 
segurança e tecnologia podem limitar 
crescimento 
 
Por Mariana Ribeiro — De São 
Paulo 
30/03/2022 05h04  Atualizado há 4 
horas 

 

 

Vieira, da Abecs: tíquete médio de 
operações com cartões é mais baixo — 
Foto: Divulgação 

O número de transações via Pix superou, 
no quarto trimestre de 2021, o de 
movimentações por meio de cartões de 
crédito ou de débito no país. Foi a 
primeira vez que o pagamento 
instantâneo assumiu a liderança entre os 
instrumentos mais utilizados. A maior 
parte das transações ainda é formada 
por transferências entre pessoas físicas, 
mas os números indicam a forte adesão 
à modalidade. Para especialistas, o Pix 
deve continuar crescendo, mas há 
fatores, ligados, por exemplo, a 
segurança e tecnologia, que podem 
limitar esse avanço. 

Segundo os dados mais recentes do 
Banco Central (BC), as transações por 
meio de pagamento instantâneo 
somaram 3,89 bilhões nos últimos três 
meses do ano passado, uma alta de 34% 
sobre o trimestre anterior. Nos cartões, 
as movimentações também cresceram, 
mas em ritmo menor. Foram 3,85 
bilhões no débito (alta de 9%) e 3,73 
bilhões no crédito (avanço de 12%). Os 
pré-pagos subiram 20%, para 1,92 
bilhão de operações. 
 
As estatísticas da autoridade monetária 
mostram que desde o lançamento do 
Pix, em novembro de 2020, quem mais 
perdeu espaço foram as modalidades de 
transferência, como TED, DOC e 
intrabancárias. No último trimestre, 
foram 294 milhões de operações por 
meio de TED, por exemplo, uma queda 
de quase 50% em um ano. 
 
Vice-presidente executivo da Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs), Ricardo 
Vieira afirma que não existe uma 
competição de quem faz mais ou menos 
transações e “há espaço para todo 
mundo”. “Todos os arranjos são bem-
vindos porque trazem competição e 
colocam à disposição do mercado 
soluções que ajudam nesse processo de 
inserir a população nos meios 
eletrônicos de pagamento”, diz. 
 

 
 
Segundo os dados da Abecs, o volume 
transacionado com cartões de crédito, 
débito e pré-pagos totalizou R$ 2,65 
trilhões em 2021, uma alta de 33% sobre 
o ano anterior. A projeção para este ano 
é de um crescimento de 21%, para R$ 3,2 
trilhões. 
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Vieira chama atenção ainda para o fato 
de o tíquete médio das operações por 
cartão ser bem mais baixo que o 
verificado no Pix. Isso, afirma, reforça a 
inserção maior dos cartões em 
pagamentos do dia a dia da pessoa física. 
De acordo com o BC, o valor médio das 
transações por Pix ficou em R$ 495 no 
quarto trimestre. Enquanto isso, foi de 
R$ 126 no crédito, de R$ 67 no débito e 
de R$ 21 no pré-pago. 
 
O pagamento instantâneo já é 
amplamente usado para movimentações 
entre pessoas, mas também vem 
crescendo no universo que inclui as 
empresas. Em fevereiro deste ano, 72% 
das transações instantâneas foram de 
pessoa para pessoa, enquanto 18% 
foram de pessoas para empresas. Um 
ano antes, esses percentuais eram de 
79% e 9%, respectivamente. 
 
Sócio fundador da consultoria JL 
Rodrigues, especializada em regulação 
do sistema financeiro, José Luiz 
Rodrigues afirma que, diante do baixo 
custo e da velocidade das transações, a 
expectativa é que a utilização do Pix 
continue crescendo. Isso principalmente 
à medida que novas funcionalidades 
forem incorporadas, como a 
possibilidade do parcelamento. O BC 
tem uma ampla lista de funções a ser 
implementada, mas, como mostrou 
o Valor, o cronograma pode ficar 
comprometido pela greve marcada pelos 
servidores do órgão. 
 
O especialista acrescenta que, em algum 
momento, o sistema instantâneo deve 
começar a afetar os cartões de forma 
mais direta, principalmente os de 
débito. “O cartão de crédito tem uma 
diferença pois tem outras vantagens, 
como pontos e ‘cashback’, mas aí 
estamos falando de um público mais 
privilegiado. O Pix incluiu muita gente 
no sistema.” 
 
João Manoel de Lima Junior, 
coordenador do Núcleo de Estudos 
Avançados de Regulação do Sistema 
Financeiro Nacional da FGV Direito Rio, 
também afirma acreditar que o sistema 
continuará avançando sobre o espaço de 

outros meios de pagamento com o 
passar do tempo. Ele pondera, no 
entanto, que há fatores que podem 
limitar esse crescimento. 
O primeiro deles é tecnológico. “Um 
desses fatores é a eventual incapacidade 
institucional de, por exemplo, fazer 
frente às necessidades de inovações 
tecnológicas justamente para manter o 
instrumento sempre à frente e 
atualizado com as principais inovações”, 
explica, lembrando que no Brasil o Pix é 
operacionalizado pelo BC. 
 
Ele afirma ainda que há riscos 
relacionados a fraudes e problemas 
operacionais. Em pouco mais de um ano 
de funcionamento do Pix, foram 
registrados três vazamentos de chaves. 
Na avaliação do pesquisador, apesar dos 
episódios, o sistema ainda não precisou 
enfrentar nenhum problema 
“escandaloso”. “Há um fator de 
novidade muito grande no Pix, é uma 
espécie de fenômeno cultural, mas ele 
ainda não foi exposto a uma grande 
crise, como pane, por exemplo. Em 
tecnologia, o risco operacional está 
sempre presente.” 
 
Procurado, o Banco Central não 
comentou o assunto. 
 

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

ia/2022/03/30/pela-primeira-vez-pix-

supera-cartao-em-transacoes.ghtml 
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Finanças 

BTG vai adquirir controle do 
Banco Econômico, em 
liquidação extrajudicial 
 
Segundo o BTG, a operação faz parte da 
estratégia de investimentos de sua área 
de special situations, focada na 
aquisição e recuperação de carteiras de 
créditos inadimplidos e compra de 
ativos financeiros alternativos 
 
Por Eulina Oliveira, Valor — São 
Paulo 
30/03/2022 08h59  Atualizado há 40 
minutos 

 
O banco BTG Pactual informou há 
pouco que se comprometeu, nesta 
quarta-feira, a adquirir o controle 
acionário do Banco Econômico 
S.A. (BESA), que está em liquidação 
extrajudicial, bem como de suas 
subsidiárias. Os valores do negócio não 
foram revelados. 
 
Conforme o comunicado enviado à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
“a operação faz parte da estratégia de 
investimentos da área de special 
situations do BTG Pactual, focada 
na aquisição e recuperação de carteiras 
de créditos inadimplidos e compra de 
ativos financeiros alternativos”. O BTG 
destaca também que sua área de special 
situations “acumula expertise em 
‘turnaround’ (virada) de instituições 
financeiras em regime especial”. 
 
De acordo com o comunicado, a 
conclusão e fechamento da operação 
está condicionada à verificação de 
determinadas condições, dentre elas: 
a cessação do regime de liquidação 
extrajudicial do BESA, que será 
possibilitada pela liquidação ou 
saneamento de seus passivos 
financeiros; e a obtenção de todas as 

aprovações regulatórias necessárias, 
inclusive do Banco Central do Brasil e do 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica. 
 
Em setembro de 2021, após vencer o 
leilão realizado pelo BNDES e 
FGC (Fundo Garantidor de Créditos), o 
fundo FIDC NP Alternative Assets 1, 
administrado pelo BTG, ficou com os 
créditos do Banco Econômico que eram 
mantidos por essas instituições desde 
1995, quando o Banco Central interveio 
no banco. Três participantes haviam se 
cadastrado para participar do leilão: 
NPL Brasil, FIDC NP Atlântico e o 
Alternative Asset 1, mas só o fundo do 
BTG fez lance, vencendo pelo valor 
mínimo, de R$ 937,750 milhões. 
 

 

Em setembro do ano passado, o BTG 
venceu o leilão do BNDES e FGC e 
compra créditos do Banco Econômico 
por R$ 937,7 milhões — Foto: 
Divulgação 

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/03/30/btg-se-compromete-a-
adquirir-controle-acionario-do-banco-
economico-em-liquidacao-
extrajudicial.ghtml 
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Empresas 

Governo faz leilão portuário 
hoje com privatização da 
Codesa e arrendamento de 
terminais 
 
Trata-se da primeira desestatização no 
país de uma companhia docas; e a 
disputa conta dois grupos: a Quadra 
Capital e a Vinci Partners 
 
Por Taís Hirata, Valor — São Paulo 
30/03/2022 08h33  Atualizado há uma 
hora 

 
O governo federal realiza nesta quarta 
(30), a partir de 11h, o leilão de 
desestatização da Companhia Docas do 
Espírito Santo (Codesa). Participam da 
disputa dois grupos: a Quadra 
Capital e a Vinci Partners. A sessão 
pública será feita na sede da B3, em São 
Paulo. 
 
Trata-se da primeira desestatização no 
país de uma companhia docas. O setor 
portuário brasileiro já está habituado a 
terminais privados ou arrendados, 
mas as autoridades portuárias — 
responsáveis pela gestão e 
desenvolvimento das áreas comuns dos 
portos — são totalmente estatais. 
 
O modelo adotado no leilão é híbrido: 
haverá a privatização da Codesa, 
combinada a uma concessão dos portos 
de Vitória e Barra do Riacho por um 
prazo de 35 anos, prorrogável por mais 
cinco. 
 
Vencerá a competição quem oferecer a 
maior outorga, cujo valor mínimo é 
simbólico, de R$ 1. O novo operador terá 
que desembolsar R$ 327 milhões para 
comprar as ações da Codesa. Além disso, 
a concessão prevê outros compromissos: 
haverá o pagamento de 25 parcelas de 
R$ 24,75 milhões, a partir do sexto ano 
de contrato, e uma contribuição variável, 

equivalente a 7,5% da receita bruta. Os 
investimentos estimados somam R$ 335 
milhões em obras e ao menos R$ 520 
milhões de custos com manutenção ao 
longo da concessão. 
 
À tarde, a partir das 15h, haverá uma 
nova rodada de leilões portuários, 
também na sede da B3. Serão 
ofertados três arrendamentos de 
terminais, nos portos de Santos (SP), 
Suape (PE) e Paranaguá (PR). 
 
O principal ativo do dia é o STS11, 
terminal de grãos em Santos. O terminal 
receberá R$ 764,8 milhões de 
investimentos e chegará a uma 
capacidade dinâmica de 14,3 milhões de 
toneladas de grãos por ano, uma das 
maiores do porto. O contrato terá prazo 
de 25 anos. 
 
Em Suape, será licitado o SUA07, para 
carga geral. O local já abrigou uma 
operação de açúcar da Agrovia do 
Nordeste, da Odebrecht, mas o contrato 
foi rescindido de forma amigável. Agora, 
o projeto foi ampliado para abarcar 
outras cargas, como coque de petróleo. 
Estão previstos investimentos de R$ 
59,8 milhões ao longo dos 25 anos de 
contrato. 
 
Haverá ainda a licitação do 
terminal PAR32, de carga geral, no 
Porto de Paranaguá (PR) - neste caso, a 
autoridade portuária é o poder 
concedente, e não o governo federal. O 
foco do projeto será açúcar ensacado. Ao 
todo, estão previstos R$ 4,17 milhões de 
investimentos em obras de expansão e 
R$ 124,3 milhões de custos operacionais 
ao longo dos dez anos de contrato. 
 
Nos três terminais, o critério de seleção 
do vencedor será o maior valor de 
outorga, com mínimo de R$ 1, como é 
praxe nos leilões do setor portuário. 
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Até hoje, as autoridades portuárias — 
responsáveis pela gestão e 
desenvolvimento das áreas comuns dos 
portos — são totalmente estatais — Foto: 
Divulgação/Codesa 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/30/governo-faz-leilao-
portuario-hoje-com-privatizacao-da-
codesa-e-arrendamento-de-
terminais.ghtml 
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Agronegócios 

Sai o primeiro CRA 
referenciado em dólar, de US$ 
16 milhões 
 
Bradesco e Ecoagro concluíram a 
emissão; recursos serão usados por dois 
produtores para custear cultivo de soja 
 
Por Rafael Walendorff — De 
Brasília 
30/03/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 
 
O Bradesco e o 
grupo Ecoagro concluíram a emissão 
do primeiro Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio (CRA) referenciado em 
dólar no Brasil. Foram captados US$ 16 
milhões, que serão usados por dois 
produtores rurais - um de Mato Grosso e 
outro de Goiás - para custear as 
próximas cinco safras de soja. 
 
A operação pioneira terá a primeira série 
dos CRAs depositada e vendida nos 
sistemas da B3 para investidores que 
moram no Brasil. Já a segunda série será 
listada e vendida no exterior para 
investidores não-residentes, por meio 
dos sistemas da Bolsa de Viena, no 
segmento Vienna MTF. 
 
Esse tipo de operação só foi possível por 
causa de inovações que surgiram com a 
Lei do Agro (13.986/2020), 
regulamentada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) com a 
Resolução 4.974/2020. As normas 
permitiram tanto a emissão do CRA 
referenciado em moeda estrangeira 
quanto a colocação desses títulos 
diretamente no exterior, o que aumenta 
seu apelo entre investidores que não 
residem no país. 
 
“O grande diferencial dessa nova frente 
de negócios é justamente oferecer ao 
cliente a possibilidade de ‘casar’ suas 

operações, mitigando o risco cambial. O 
volume não é o mais relevante, o que 
conta é a abertura de uma nova 
tendência de mercado”, disse José 
Ramos Rocha Neto, diretor-executivo 
do Bradesco. A operação foi coordenada 
exclusivamente pelo Bradesco BBI, que 
fez 100% da distribuição do papel. Os 
investidores do primeiro CRA em dólar 
registrado na B3 foram pessoas físicas. 
 

Hedge natural 

 
A possibilidade de fazer um hedge 
natural sem vincular a produção de soja 
no negócio é uma opção de 
independência para os produtores 
com esse tipo de CRA, disse o sócio 
fundador da Ecoagro, Moacir 
Teixeira. Ele acredita que há muito 
espaço para o mercado crescer no Brasil 
nos próximos anos. “O produtor ganha 
independência de comercializar o seu 
produto ou comprar seus insumos no 
melhor momento. Quando ofereço 
recursos que lhe dão um hedge natural, 
ele fica mais confiante, pois toma o 
dinheiro na moeda em que negocia o 
produto dele”. 
 
O dinheiro, destacou, não é 
carimbado. Os produtores beneficiados 
poderão usá-lo da forma que 
quiserem. Milton Menten, sócio-
executivo da Ecoagro, afirmou que a 
emissão é histórica para o mercado 
brasileiro de capitais e do setor 
produtivo. “É mais uma prova do 
amadurecimento do agronegócio 
brasileiro, cada vez mais atrativo para 
investidores e mais aberto à 
transformação do crédito agrícola”, 
disse. 
 
A operação contou com a assessoria 
jurídica do escritório Pinheiro Neto 
Advogados. Para o sócio das áreas de 
Agronegócio e Mercado de Capitais do 
escritório, Tiago Themudo Lessa, a 
operação permite ao agronegócio 
brasileiro o acesso direto ao mercado de 
capitais internacional de forma 
democrática e abre mais uma opção 
eficiente de fomento ao setor. 
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Legislação 

União tenta com MP resolver 
discussão sobre dedução do 
IR com vale-refeição 
 
Medida Provisória nº 1.108 valida 
mudanças no PAT por meio de decreto 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
30/03/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 

Leo Lopes: alteração do artigo 1º da Lei 
do PAT não será suficiente para governo 
conseguir reverter decisões judiciais — 
Foto: Regis Filho/Valor 

O governo federal tenta resolver, na 
canetada, uma discussão que trava na 
Justiça com empresas que fornecem 
vale-alimentação ou refeição para os 
empregados. Utilizou a Medida 
Provisória nº 1.108 - a chamada MP do 
Trabalho Híbrido - para alterar a lei do 
Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) e, desta forma, 
validar as limitações recém-criadas para 
a dedução dessas despesas no Imposto 
de Renda (IRPJ). 
 
Essas limitações foram impostas pelo 
governo de Jair Bolsonaro no mês de 
novembro, com a edição do Decreto nº 
10.854. Desde lá, as empresas vêm 
recorrendo ao Judiciário e têm 

conseguido decisões favoráveis, ou seja, 
para continuar deduzindo os custos de 
forma integral. 
 
Existem inúmeras decisões na primeira 
instância e, pelo menos, dois Tribunais 
Regionais Federais (TRF) também se 
posicionaram a favor das companhias: o 
da 3ª Região, com sede em São Paulo, e 
o da 1ª, em Brasília. 
 
O Programa de Alimentação do 
Trabalhador foi instituído pela Lei nº 
6.321, de 1976, com o objetivo de 
incentivar as empresas a fornecer 
alimentação aos seus funcionários. Pela 
norma, poderiam deduzir o dobro dos 
valores gastos com os benefícios de vale-
refeição e alimentação, desde que não 
ultrapassem 4% do imposto devido no 
ano. 
 
As participantes são, em maioria, de 
grande porte. Têm alto número de 
empregados e recolhem o Imposto de 
Renda com base no lucro real. 
 
Com o Decreto nº 10.854, editado pelo 
governo federal em novembro, novas 
condições foram estabelecidas. A norma 
permite a aplicação do desconto apenas 
sobre a despesa com trabalhadores que 
recebem até cinco salários-mínimos (R$ 
5,5 mil) e, no máximo, o equivalente a 
um salário-mínimo por empregado. 
 
As empresas reagiram a essas limitações 
entrando com ações na Justiça. O 
principal argumento é de que o 
Executivo não poderia, por meio de um 
decreto, criar restrições que não estão 
previstas na Lei do PAT. 
 
Esse é o ponto que o governo tenta 
consertar com a MP do Trabalho 
Híbrido, que foi publicada na segunda-
feira. A medida provisória modifica o 
artigo 1º da Lei do PAT - a nº 6.321, de 
1976. Inclui, no texto original, que as 
empresas poderão fazer as deduções “na 
forma e de acordo com os limites em que 
dispuser o decreto que regulamenta a 
lei”. 
 
“O Poder Executivo tentou convalidar a 
alteração de novembro [por meio de 



11 

 

decreto] sem fazer muito barulho”, diz o 
advogado Carlos Vidigal, do escritório 
Vinhas e Redenschi. 
 
É provável que, a partir de agora, a 
Fazenda Nacional use essa alteração na 
lei como argumento para tentar reverter 
as decisões judiciais que favorecem as 
empresas. Já que a legislação passou a 
prever o decreto, não haveria mais 
qualquer ilegalidade na limitação do 
PAT. 
 
Essa situação, se validada, afirma o 
advogado Gabriel Baccarini, do 
escritório Cascione, pode abrir uma 
porta perigosa no direito tributário. “O 
que garante que não haverá o mesmo 
com outros tributos? Imagine deixar nas 
mãos do Executivo todas as formas de 
limitação de tributos”, diz. 
 
Na visão do advogado, decretos servem 
somente para regulamentar o que consta 
na lei. Ao criar ou restringir direitos de 
contribuintes, acrescenta, estará 
violando o princípio constitucional da 
legalidade. “Nesse caso do PAT, a lei em 
si praticamente perde o efeito. Fica nas 
mãos do Poder Executivo, via decreto, 
dizer quais são as situações e os limites. 
Está relativizando, de forma indevida, o 
princípio da legalidade tributária”, frisa 
Baccarini. 
 
Essa linha de argumentação é a que vem 
sendo adotada por juízes e 
desembargadores ao atender os pedidos 
das empresas para afastar a limitação 
imposta pelo decreto que foi publicado 
em novembro. 
 
Em uma das decisões, bastante recente, 
a desembargadora Mônica Autran 
Machado Nobre, do TRF da 3ª Região 
(SP e MS), afirma que o decreto 
“extrapolou a sua função” ao alterar a 
base de cálculo das deduções e, 
consequentemente, aumentar o tributo a 
ser pago pelas companhias. Ela também 
citou a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) sobre normas 
infralegais (processo nº 5001504-
62.2022.4.03.0000). 
 

Esse caso teve atuação dos advogados 
Leo Lopes e Andre Henrique Azeredo 
Santos, do FAS Advogados. E, para eles, 
a alteração do artigo 1º da Lei do PAT 
não será suficiente para mudar essa 
situação e reverter os resultados a favor 
do governo. 
 
“Porque o que está sendo dito, na 
prática, é que a lei não pode delegar para 
um decreto questões que envolvem 
redução de benefício e gerem um 
aumento tributário indireto. Qualquer 
medida que afete base de cálculo, 
provocando aumento de tributo, tem 
que vir por lei”, enfatiza Lopes. E, ainda 
que fosse possível, acrescenta o 
advogado, o decreto só poderia mexer 
em um período futuro. 
 
Para o advogado Carlos Vidigal, do 
escritório Vinhas e Redenschi, se o 
decreto for aceito por causa da MP, a 
mudança não poderá valer neste ano de 
2022. “Em virtude do princípio da 
anterioridade anual. O STF [Supremo 
Tribunal Federal] tem precedentes 
reconhecendo que redução de benefício 
implica aumento indireto de tributos. 
Assim, aplica-se tanto a anterioridade 
anual como a nonagesimal.” 
 

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

a/2022/03/30/uniao-tenta-com-mp-

resolver-discussao-sobre-deducao-do-ir-

com-vale-refeicao.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Empresa terá que controlar 
jornada em home office 
 
Apenas “empregados em regime de 
teletrabalho que prestam serviço por 
produção ou tarefa” podem ficar de fora 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
30/03/2022 05h04  Atualizado há 5 
horas 

 

 

Juliana Bracks: Justiça não levava em 
consideração previsão da reforma — 
Foto: Leo Pinheiro/Valor 

As empresas terão que controlar a 
jornada de trabalho de funcionários em 
home office ou firmar acordo coletivo 
para se livrarem da obrigação. A Medida 
Provisória (MP) nº 1.108, que tratou do 
trabalho híbrido, publicada na segunda-
feira, alterou a legislação e passou a 
prever que apenas “empregados em 
regime de teletrabalho que prestam 
serviço por produção ou tarefa” podem 
ficar sem controle. 
 

A reforma trabalhista (Lei nº 13.467, de 
2017) havia liberado as empresas do 
controle de jornada, de forma geral. Para 
advogados ouvidos pelo Valor, a 
mudança agora, por meio de MP, é um 
retrocesso. O texto alterou o artigo 62, 
inciso III, da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 
 
De acordo com o advogado Fabio 
Medeiros, do escritório Lobo De Rizzo, 
essa previsão da MP foi muito mal 
recebida pelos empregadores. “Agora, 
em tese, a dispensa de controle de 
jornada somente caberia em caso de 
trabalho por produção ou tarefa. 
Situação que é muito impraticável na 
maioria dos casos de teletrabalho. As 
pessoas normalmente desempenham 
suas funções, sem haver um produto ou 
tarefa únicos ou específicos”, diz. 
 
A saída agora, afirma Medeiros, será 
firmar acordo coletivo de trabalho para 
não precisar controlar a jornada de 
trabalho no regime remoto, na maioria 
dos casos. “A conclusão inicial é que 
houve um retrocesso. Antes bastava ser 
teletrabalho para não haver a obrigação 
de controle de jornada e horas extras.” 
 
Mesmo com a previsão da reforma 
trabalhista, empresas preferiam 
controlar a jornada de seus funcionários, 
para estarem amparadas em caso de 
processos trabalhistas. A advogada 
Juliana Bracks, do Bracks Advogados, 
ressalta que alguns tribunais, como o 
regional do Rio de Janeiro (TRT-RJ), 
por exemplo, não levavam em 
consideração a previsão da reforma 
trabalhista que dispensava o controle de 
jornada. 
 
“O TRT do Rio praticamente ignorava 
esse dispositivo por entender que, 
mesmo em home office, existem 
instrumentos tecnológicos para exercer 
o controle de jornada”, diz a advogada. 
“E nos casos em que existem provas de 
que o funcionário estava trabalhando 
fora do seu horário, como link de 
reunião on-line e pedidos de relatórios, 
o tribunal tem condenado ao pagamento 
de horas extras.” 
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O mesmo raciocínio deve ser aplicado 
pela Justiça do Trabalho, acrescenta 
Juliana, para os funcionários em home 
office que atuam por produção ou 
tarefas. “Do mesmo jeito vai depender 
de provas. Se houver prova que a 
demanda exigia mais de oito horas por 
dia de trabalho, pode haver condenação 
no Judiciário”, afirma a advogada. 
 
A nova MP, porém, trouxe uma boa 
notícia às empresas, segundo os 
especialistas. Resolveu uma das 
principais dúvidas que surgiram com o 
avanço do home office: qual convenção 
coletiva aplicar, para estabelecer 
benefícios, pisos salariais e dissídios, 
uma vez que pode-se trabalhar em 
qualquer local. 
 
Pelo parágrafo 7º do artigo 6º da MP, 
que altera o artigo 75-B da CLT, deve 
valer o local onde o empregado está 
lotado. Por exemplo, se o funcionário 
trabalha em São Paulo, mas a empresa 
tem sede no Rio e filial em Campinas, 
local da lotação do empregado, vale a 
convenção coletiva firmada em 
Campinas. 
 
De acordo com o professor Ricardo 
Calcini, essa regra deve valer para efeitos 
de benefícios coletivos, como vale-
refeição, plano de saúde e participação 
nos lucros e resultados, o que acaba por 
resolver a questão. A MP também 
esclarece, lembra, que para os 
funcionários brasileiros que vão morar 
no exterior vale a legislação brasileira 
(parágrafo 8º do artigo 6º). 
 
Para a advogada Juliana Bracks, essas 
previsões dos parágrafos 7º e 8º 
resolvem a questão com relação ao 
chamado “anywhere office”. “A pessoa 
está em home office no Rio e resolve se 
mudar para Portugal, para o Rio Grande 
do Sul ou para Belo Horizonte. A 
empresa, às vezes, não sabe onde essa 
pessoa está. O acordo coletivo, pela MP, 
é de onde ela trabalhava”, diz. “É muito 
importante, muito correto, salvo se a 
empresa transferiu o trabalhador de 
local. Nesse caso é diferente. Aí tem que 
valer a convenção coletiva do novo 
local.” 

Juliana também ressalta a importância 
do novo parágrafo 3º do artigo 75-C da 
CLT, incluído pela medida provisória. O 
texto diz que “o empregador não será 
responsável pelas despesas resultantes 
do retorno ao trabalho presencial, na 
hipótese do empregado optar pela 
realização do teletrabalho ou trabalho 
remoto fora da localidade prevista no 
contrato, salvo disposição em contrário 
estipulada entre as partes”. No seu 
entendimento, essa disposição está 
correta e livra as empresas de arcarem 
com despesas que não são delas. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/30/empresa-tera-que-
controlar-jornada-em-home-
office.ghtml 
 

Retorne ao índice  
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Valor Jurídico 

STJ decide sobre correção de 
depósitos judiciais 
 
Discussão está na Corte Especial e 
impacta ações de cobrança de todo o 
país 
 
Rio 
28/03/2022 16h59  Atualizado há um 
dia 

 
As ações de cobrança poderão ficar 
um pouco mais "pesadas" para 
o devedor a partir desta quarta-feira 
(30). Haverá sessão na Corte Especial, 
a mais alta instância do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), e os 
ministros pretendem se posicionar de 
forma definitiva sobre a correção dos 
depósitos judiciais. 
 
Eles vão dizer se o devedor, ao depositar 
a quantia em juízo, quita a sua dívida - 
como manda a jurisprudência atual - ou 
se lá na frente, quando o credor retirar o 
valor da conta, ainda terá que arcar com 
os juros. 
 
Esse julgamento teve início em junho do 
ano passado. Dois ministros se 
posicionaram desde então. Um para 
cada lado. A relatora, ministra Nancy 
Andrighi, entendeu por 
responsabilizar o devedor, o que 
alteraria a jurisprudência. Já Paulo de 
Tarso Sanseverino votou contra. 
 

Entenda 

 
Quando a 2ª Seção julgou esse tema em 
caráter repetitivo, no ano de 2014, 
considerou que cabe aos bancos que 
gerenciam as contas judiciais fazer 
a correção dos depósitos. 
 
As instituições financeiras arcam com 
os juros e a correção monetária do 

momento em que o dinheiro é 
depositado pelo devedor até a data do 
levantamento da quantia pelo credor. 

 

dinheiro — Foto: pexels 

Mas desde 2016 existem divergências na 
Corte. A primeira decisão em sentido 
diferente foi proferida no ano de 2016 
pela 3ª Turma. Os ministros foram mais 
abrangentes: disseram que depósito não 
constitui pagamento. 
 

Acerto de contas 

 
Sendo assim, o devedor continuaria em 
mora. Se lá na frente - quando o credor 
levantar o dinheiro - a correção feita pelo 
banco não for suficiente, ele precisaria 
comparecer e pagar a diferença. 
 
Isso pode acontecer quando o juiz 
determina correção diferente. Os bancos 
fazem a atualização pela poupança, 
enquanto que as condenações podem 
prever, por exemplo, NPC e juros. 
 
Esse tema vem de um pedido de vista 
coletiva. Será retomado, na sessão de 
quarta-feira, com o posicionamento do 
ministro João Otávio de Noronha. 
 
BMW x Nett Veículos 
 
O recurso que está em análise na Corte 
Especial - e servirá como precedente 
para todo o país - é o desdobramento de 
uma ação de cobrança movida pela 
concessionária Nett Veículos, de São 
Paulo, contra a BMW Brasil (REsp nº 
1820963). 
 
Havia um contrato de exclusividade para 
a revenda de veículos da marca, esse 



15 

 

contrato foi cancelado, e a 
concessionária obteve na Justiça o 
direito ao pagamento. 
 
O valor do depósito, nesse caso, segundo 
a concessionária, está R$ 3 
milhões abaixo do que o estabelecido 
na decisão. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/03/stj-decide-
sobre-correcao-de-depositos-
judiciais.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Governo quer anunciar 
amanhã o 'fim da pandemia' 

Por Lauro Jardim 

30/03/2022 • 06:14 

 

Presidente Jair Bolsonaro contraria protocolos 

sanitários e retira máscara para falar durante 

visita a Chapecó (SC) na última quarta-feira | 

Liamara Polli/DiaEsportivo/Agência O Globo 

 

O Ministério da Saúde corre contra o 

tempo para tentar cumprir amanhã um 

desejo, talvez até uma obsessão, de Jair 

Bolsonaro: editar uma portaria 

mudando o status da Covid-19 de 

pandemia para endemia. 

 

Bolsonaro tem pressionado o ministro 

Marcelo Queiroga para tomar tal 

decisão. Seu objetivo é o de anunciar a 

alteração num dia simbólico para ele, o 

31 de março, o dia do golpe de 64. 

Queiroga define hoje se cede ao desejo 

do presidente. 

 

Assim, por exemplo, a Covid deixaria de 

ser tratada como uma emergência de 

saúde pública e o uso de máscaras, por 

exemplo, poderá ser relaxado. 

 

A ideia do governo é anunciar amanhã 

junto a um pacote de revogações de 

medidas restritivas em vigor desde 2020 

por causa da Covid.  

O revogaço de portarias relacionadas à 

Covid-19 prevê derrubar a 

obrigatoriedade de uso de máscaras em 

ambientes fechados e também abolir a 

proibição de venda de insumos ligados à 

pandemia para o exterior. 

 

As medidas que serão canceladas fazem 

parte de uma relação de 200 portarias 

que estão sendo revistas pela equipe de 

Marcelo Queiroga. 

 

A obrigatoriedade do uso de máscaras 

em ambientes fechados vem sendo 

derrubada pelos governos estaduais, 

mas ainda vigora no âmbito nacional. 

 

Também seriam relaxadas medidas para 

viajantes. A suspensão de exigência de 

testes de Covid para quem desembarca 

no Brasil por via aérea e marítima, seria 

uma dessas medidas 

 

(com a colaboração de Naira Trindade) 

 

https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-
jardim/post/governo-deve-anunciar-
amanha-o-fim-da-pandemia.html 
 

Retorne ao índice 
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Refinaria privada, rival da 
Petrobras, já aumentou 
combustíveis cinco vezes 
neste ano 
 
Mataripe, comprada pelo fundo árabe 
Mubadala, elevou preço da gasolina em 
29,7% e do diesel em 47% desde janeiro 
 
Bruno Rosa 
30/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
30/03/2022 - 07:26 

Acelen: Empresa que administra 

refinaria diz que segue critérios de 

mercado Foto: Humberto Guanais / 

Sindipetro Bahia 

 
RIO — Na última semana, a Bahia 

registrou o preço mais alto da gasolina 

no país, de R$ 8,949. Os preços dos 

combustíveis estão em alta em todo o 

país, mas na Bahia o salto tem sido mais 

rápido. Com 14% da capacidade de 

refino no país, a Refinaria de Mataripe 

vem reajustando os preços com maior 

frequência que a Petrobras neste ano. 

Ela foi vendida pela Petrobras ao fundo 

árabe Mubadala. A Acelen, empresa do 

Mubadala, tem repassado de forma 

quase automática as flutuações em 

petróleo e dólar aos preços vendidos não 

só na Bahia, como em Pernambuco, 

Maranhão e Alagoas. 

 

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, 
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 

https://oglobo.globo.com/economia/preco-maximo-da-gasolina-no-brasil-encosta-em-9-diz-anp-25449003#:~:text=RIO%20%2D%20O%20pre%C3%A7o%20m%C3%A1ximo%20da,pre%C3%A7o%20j%C3%A1%20registrado%20pela%20ANP.
https://oglobo.globo.com/economia/preco-maximo-da-gasolina-no-brasil-encosta-em-9-diz-anp-25449003#:~:text=RIO%20%2D%20O%20pre%C3%A7o%20m%C3%A1ximo%20da,pre%C3%A7o%20j%C3%A1%20registrado%20pela%20ANP.
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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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 
 

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 
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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 
 

Assim, na refinaria da Bahia, o preço da 

gasolina já foi reajustado em 29,7% este 

ano. Passou de R$ 3,267, em janeiro, 

para R$ 4,238 no último sábado. Ao 

todo, foram cinco altas e uma queda. 

 

No caso do diesel, o avanço chegou a 

47% na refinaria. O preço por litro subiu 

de R$ 3,427 para R$ 5,066 entre janeiro 

e o último sábado. Houve também uma 

queda e cinco altas ao longo deste ano. 

Os valores se referem à estação de São 

Francisco do Conde, na área operacional 

da empresa. 

 

No mesmo período, na Petrobras, foram 

feitos dois aumentos na gasolina, que 

acumula avanço de 24,9% e chegou a R$ 

3,86 por litro na refinaria. No diesel, 

foram dois reajustes, com alta 

acumulada de 35% e preço de R$ 4,51. 

Há duas semanas, a Advocacia Garcez, 

representando o Sindipetro Bahia, 

ingressou com ação civil pública na 

Justiça pedindo “imediata paralisação” 

dos trâmites finais do processo de venda 

até que seja apresentado um estudo 

sobre os impactos da privatização para a 

economia baiana. O processo de 

transição deve acabar só em março de 

2023. 

 

Desabastecimento pontual 

 
Segundo o processo, “a venda da 

refinaria causaria um monopólio 

regional e afetaria profundamente a 

economia baiana”. O Sindipetro pede 

também que seja feita audiência pública 

na Bahia para se debater os efeitos da 

privatização da refinaria na região. 

 

A ação pede que sejam apresentadas 

políticas públicas para reduzir os efeitos 

já sentidos nesse processo de venda. 

 

Procurada, a Acelen disse que os preços 

seguem critérios de mercado que levam 

em consideração variáveis como custo 

do petróleo, que é adquirido a preços 

internacionais, dólar e frete, podendo 

variar para cima ou para baixo. 

 

VEJA OS AUXILIARES MAIS 

PRÓXIMOS DO MINISTRO 

PAULO GUEDES QUE JÁ 

DEIXARAM O GOVERNO DESDE 

O INÍCIO DO MANDATO DE 

BOLSONARO 
 

  

https://oglobo.globo.com/economia/veja-os-auxiliares-mais-proximos-do-ministro-paulo-guedes-que-ja-deixaram-governo-desde-inicio-do-mandato-de-bolsonaro-24892522
https://oglobo.globo.com/economia/veja-os-auxiliares-mais-proximos-do-ministro-paulo-guedes-que-ja-deixaram-governo-desde-inicio-do-mandato-de-bolsonaro-24892522
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Cristiano Rocha Heckert, que 
comandava a Secretaria de Gestão, 
deixou o cargo em janeiro de 2022 para 
assumir como diretor-presidente da 
Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo (Funpresp-
Exe) Foto: Divulgação 
 

Gustavo José Guimarães e Souza 
também pediu demissão do cargo de 
secretário de Avaliação, Planejamento, 
Energia e Loteria (Secap) em janeiro de 
2022 para ocupar uma função no 
Legislativo Foto: Divulgação/Ministério 
da Economia 
 

O secretário especial de Tesouro e 
Orçamento, Bruno Funchal, pediu 
demissão em outubro de 2021 logo após 
o governo anunciar a criação do Auxílio 
Emergencial com parte dos pagamentos 
fora do teto de gastos, algo que ele 
sempre se disse contra Foto: 
Washington Costa / Ascom/ME 
 

O secretário do Tesouro Nacional, 
Jeferson Bittencourt, pediu demissão 
em outubro de 2021 junto com o 
secretário especial Bruno Funchal, a 
quem sucedeu no cargo no mesmo ano 
Foto: Aílton de Freitas / 20-12-2013 
 

Gildenora Batista Dantas Milhomem, 
secretária especial adjunta de Tesouro e 
Orçamento, também pediu exoneração 
de seu cargo junto com Funchal, em 
outubro de 2021, alegando razões 
pessoais, em meio à crise aberta pelo 
projeto do Auxílio Brasil com recursos 
fora do teto de gastos Foto: Ministério da 
Economia / Reprodução 
 

 

O secretário-adjunto do Tesouro 
Nacional, Rafael Cavalcanti de Araujo, 
também pediu exoneração de seu cargo 
em outubro de 2021 após a debandada 
provocada pelo plano de financiar o 
programa social Auxílio Brasil fora do 
teto de gastos Foto: Hoana Gonçalves / 
Agência O Globo 
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Insatisfeito com o atraso no envio da 
reforma administrativa ao Congresso, 
Paulo Uebel deixou o cargo de Secretário 
especial de Desburocratização em 
agosto de 2020 Foto: Fátima Meira / 
Agência O Globo 
 

Após a crise causada pela sanção do 
Orçamento de 2021, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, anunciou a 
saída de Waldery Rodrigues do cargo de 
secretário especial da Fazenda, em 27 de 
abril, a pedido do secretário. O 
secretário informou que combinou a 
substituição em dezembro do ano 
anterior Foto: Ascom / Edu 
Andrade/ME 
 

Na dança de cadeiras do Ministério da 
Economia, o secretário de Orçamento 
Federal, George Soares, também deixou 
o cargo. Foto: Agência 
Brasil

A advogada tributarista Vanessa 
Canado, assessora especial do 
Ministério da Economia voltada à 
reforma tributária, pediu demissão, mas 
não detalhou o motivo da saída Foto: 
Silvia Zamboni / Valor 
 

Presidente do BB, André Brandão, 

entregou o cargo no dia 18 de março. 

Programa de reestruturação de Brandão 

desagradou ao presidente Bolsonaro 

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil 

 

O presidente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco, deixa o cargo no dia 20 
de março, após desagradar a Bolsonaro 
com reajustes de combustíveis. Ele foi 
indicado por Guedes Foto: 
AFP
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Sem conseguir tirar do papel várias 
privatizações, Salim Mattar pediu 
demissão do cargo de secretário de 
Desestatização do Ministério da 
Economia em agosto de 2020 Foto: 
Amanda Perobelli / Reuters 
 

Rubem Novaes pediu demissão da 
presidência do Banco do Brasil em julho 
de 2020, após queixas sobre pressão 
política sobre o banco, cuja privatização 
chegou a defender Foto: Claudio Belli / 
Valor/14-2-2019 
 

Ex-ministro da Fazenda no governo 

Dilma, Joaquim Levy só ficou no cargo 

de presidente do BNDES até junho de 

2019, após críticas públicas de 

Bolsonaro, que queria abrir a "caixa 

preta" do banco Foto: Marcos Corrêa / 

PR/13-06-2019 

Nome forte das contas públicas e um dos 
criadores do teto de gastos, Mansueto 
Almeida deixou o comando do Tesouro 
Nacional e foi para o BTG Foto: Adriano 
Machado / Reuters 
 

Marcos Cintra deixou a chefia da Receita 
Federal após insistir na defesa de um 
imposto sobre transações financeiras, 
nos moldes da antiga CPMF. Uma ideia 
fixa de Guedes Foto: Leo Pinheiro / 
Valor/2016 
 

O economista Marcos Troyjo trocou o 
cargo de Secretário especial de Comércio 
Exterior pela presidência do New 
Development Bank, conhecido como o 
Banco dos Brics, por indicação do 
governo brasileiro Foto: Carlos Ivan / 
Agência O Globo 23-10-
2012
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Caio Megale deixou o cargo de diretor na 
Secretaria Especial de Fazenda em julho 
de 2020. Recentemente foi anunciado 
como novo economista-chefe da XP 
Investimentos Foto: Washington Costa / 
SEPEC/ME/15/01/2019 
 

O secretário especial de Produtividade e 
Competitividade, Carlos da Costa, 
deixará o cargo para assumir o posto de 
adido de comércio em Washington Foto: 
Agência O Globo 
 

O secretário da Receita Federal, José 
Tostes, deixará o país. Ele será adido do 
governo na OCDE, em Paris Foto: Edu 
Andrade / Ministério da Economia 
 

Jair Bolsonaro decide demitir o 
presidente da Petrobras, Joaquim Silva 
e Luna, segundo integrantes do governo, 
em meio à pressão por conta do aumento 
no preço dos combustíveis, e depois de 
críticas feitas pelo governo e pelo 
Congresso à estatal Foto: Antônio Cruz / 
Agência Brasil 
 

— Toda sexta à noite é liberada para as 

distribuidoras a tabela nova, que pode 

ter reajuste ou não. A gente só pode 

comprar na refinaria da Bahia, porque se 

for comprar em outro estado, tem que 

pagar uma diferença de ICMS. Fica bem 

mais caro, até pela distância — diz 

Andrea Novaes, representante de um 

posto de combustível em Jequié, onde o 

litro da gasolina custa R$ 7,72. 

 

Na terça-feira, com a queda do preço do 

petróleo no mercado internacional, a 

defasagem da gasolina está zerada. Ou 

seja, é vendida no Brasil pelo mesmo 

preço do exterior, diz a Abicom, 

associação dos importadores. 

 

No caso do diesel, a diferença é de 3% 

(R$ 0,12). No Brasil, a Petrobras vende 

em média 3% mais barato que no 

exterior. 

 

Segundo Sergio Araujo, presidente da 

Abicom, que reúne as importadoras, não 

houve importações de gasolina e diesel 

entre as associadas nos primeiros três 

meses deste ano. Para ele, talvez possa 

haver em abril, mas vai depender da 

evolução dos preços. 
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— Não houve operações porque a 

defasagem ficou muito elevada nesse 

ano por parte da Petrobras — disse 

Araujo. 

 

Segundo fontes, já estaria ocorrendo 

desabastecimentos pontuais de gasolina 

e diesel em alguns postos do Nordeste, 

Minas Gerais e Sul do Brasil. Isso ocorre, 

segundo analistas, porque as 

importações precisam ser maiores. 

 

Hoje, cerca de 25% do consumo de diesel 

no Brasil são importados e cerca de 10% 

do de gasolina. 

 

Dados da S&P Global Commodity 

Insights, as importações líquidas de 

gasolina foram zero em janeiro. No 

mesmo mês de 2021, foram 39 mil barris 

por dia. No caso do diesel, o valor diário 

de importação líquida caiu de 160 mil 

barris, em janeiro de 2021, para 105 mil 

barris diários em janeiro deste ano. Em 

nota, a ANP disse que o abastecimento 

se mantém regular.  (Colaborou Camilla 

Alcântara) 

 

https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/refinaria-privada-rival-
da-petrobras-ja-aumentou-
combustiveis-cinco-vezes-neste-ano-
25454533 
 
 

Retorne ao índice 
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‘Brasil vai ser o maior gerador 
de crédito de carbono’, diz 
Wilson Ferreira Jr. 
 
Para o veterano do setor, transição 
energética já avança e o País tem muito 
a ganhar 
 
Sonia Racy, O Estado de S.Paulo 
30 de março de 2022 | 05h00 

 
Numa longa carreira dedicada ao setor 

de energia, que incluiu cargos de direção 

na Cesp, 

na CPFL e Eletrobras, Wilson 

Ferreira Junior juntou experiência 

para assumir na área privada, em 2021, 

a Vibra Energia, “herdeira” da BR 

Distribuidora. Num ano difícil, em 

que uma forte seca se somou a 

intensas queimadas – em grande 

parte ilegais – na Amazônia e 

no Pantanal, esse engenheiro formado 

no Mackenzie viveu um período de 

intensa transição, mas se sente otimista.  

 

Os eventos climáticos, adverte, 

“estão levando a uma 

consciência ambiental muito maior, 

não só entre governos, mas entre 

empresas e pessoas”.  

 

Nesse contexto, diz ele, o Brasil tem um 

bom horizonte pela frente: 85% de sua 

energia elétrica é renovável, um índice 

muito acima dos 24% de média mundial. 

E, graças às decisões aprovadas 

na COP-26, terá ótimas condições para 

acumular créditos de carbono e 

vendê-los no mercado internacional. “A 

transição energética vai ocorrer. E o 

ponto fundamental é que vamos ser o 

maior gerador de créditos de carbono do 

planeta”.  

Ele vê com bons olhos a indicação de 

Adriano Pires para presidência 

da Petrobras. “Sou fã dele há 30 anos. 

Na área de óleo e gás, ele é uma 

unanimidade. Ele tem competência para 

dar seguimento à criação de um fundo 

de estabilização dos preços dos 

derivados de petróleo.” A seguir, 

trechos da entrevista.  

 

Wilson Ferreira Júnior: 'vamos ser o 

maior gerador de créditos de carbono do 

planeta'.  Foto: Fábio Motta/Estadão 

  

Começo com um tema que preocupou 

muita gente no final do ano passado: 

vai faltar energia? 

 
De jeito nenhum. Vivemos em 2021 o 

ano mais seco da História e nele não 

tivemos qualquer problema. O Brasil é 

hoje um País diferente daquele que viveu 

um trauma lá atrás, em 2001, quando 

houve racionamento. Naquela época, 

95% da energia era gerada por 

hidrelétricas e só 5% por outras fontes.  

 

Hoje, mais de 20% da geração do País é 

termoelétrica. A hidrelétrica dá algo 

como 63%. E temos energia térmica a 

gás natural, óleo combustível e óleo 

diesel. E o restante, que é o que mais está 

crescendo, são a energia eólica e a solar. 

Você dedicou quase toda sua vida ao 

setor de energia, foi presidir a 

Eletrobras, colocando-a em ritmo de 

privatização. E por fim aceitou pegar 

a ex-estatal BR Distribuidora, que 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cesp-companhia-energetica-de-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cpfl
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eletrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/wilson-ferreira-junior
https://tudo-sobre.estadao.com.br/wilson-ferreira-junior
https://tudo-sobre.estadao.com.br/vibra-energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/br-distribuidora
https://tudo-sobre.estadao.com.br/br-distribuidora
https://tudo-sobre.estadao.com.br/incendio-florestal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/floresta-amazonica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pantanal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aquecimento-global
https://tudo-sobre.estadao.com.br/meio-ambiente
https://tudo-sobre.estadao.com.br/conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-mudanca-climatica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/credito-de-carbono
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
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agora se chama Vibra. Carreira 

movimentada, não? 

 
Aceitei convite do presidente Temer em 

um momento muito crítico para a 

Eletrobras. Demos uma contribuição 

importante, acho que ela agora está 

próxima da privatização – mas isso só é 

possível porque saltamos de um valor de 

R$ 9 bilhões para R$ 60 ou 70 bilhões e 

ela reduziu seu quadro à metade. A 

dívida líquida caiu de 9 vezes para uma 

vez a geração anual de caixa.  

 

Quando você saiu da Eletrobras 

houve rumores do tipo “saiu porque o 

governo não ia privatizar...” Sua 

saída inesperada influenciou? 

 
Aceitei ficar na Eletrobras no governo 

Bolsonaro porque os ministros Paulo 

Guedes e Bento Albuquerque colocaram 

como prioridade as privatizações. Estou 

feliz por ter contribuído para chegar a 

esse ponto e também porque agora estou 

ligado a esse tema climático, a tal 

transição energética. Esses eventos 

climáticos extremos estão levando a uma 

consciência ambiental muito maior, não 

só entre governos, também entre 

empresas e pessoas. A transição 

energética vai ocorrer, já está ocorrendo, 

e o caso brasileiro é particular, viu?   

 

Particular em que sentido? 

 
Porque o mundo emite muito gás de 

efeito estufa para produzir energia 

elétrica. E no Brasil quase 85% da nossa 

geração de energia elétrica é renovável. 

A média mundial é 22%. Quer dizer, nós 

somos 3 a 4 vezes mais renováveis e não 

poluentes do que os demais países. E a 

segunda fonte importante é a do 

transporte. O mundo consome muito 

diesel e por aqui estamos criando uma 

plataforma multienergia. Queremos 

apoiar uma transição energética 

relevante, criando uma plataforma para 

aumentar o crescimento desse 

combustível. E estamos desenvolvendo 

uma parceria para extrair o gás metano, 

o biometano, a partir de vinhaça de 

cana-de-açúcar.  

 

O Brasil tem uma imagem ruim lá 

fora, em relação ao meio ambiente. 

Estados Unidos e Rússia são 

responsáveis por 50% de todo o gás 

estufa, o Brasil só por 3%. O que 

acontece?  

 
Nós tivemos uma infelicidade grande, no 

ano passado, que foi muito seco. Houve 

muitas queimadas, algumas 

espontâneas, muitas outras não, no 

Pantanal, na Amazônia. A queimada 

ilegal tem de ser ferozmente combatida. 

A Amazônia é do tamanho da Europa, 

não é simples fazer isso. Nossa má fama 

está ligada a todo esse.... 

 

...desmatamento ilegal. 

 
Sim, e à nossa incapacidade de gerenciar 

e mitigar isso. Mas tivemos avanços na 

COP-26, com a regulamentação do 

Artigo 6, que trata dos créditos de 

carbono. O ponto fundamental é que 

vamos ser o maior gerador de créditos de 

carbono do planeta, seja pelo potencial – 

a captura de carbono das nossas 

florestas –, seja por sermos um dos 

países que mais crescem na geração 

renovável: eólica, solar, na produção de 

biocombustíveis. Enfim, temos uma 

vantagem potencial. Naturalmente, 

também precisaremos de articulação 

entre governo, empresas e academia. A 

Vibra está entrando de cabeça na 

geração renovável.   

 

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,sonia-racy-cenarios-wilson-
ferreira-junior-credito-
carbono,70004023719 
 
Retorne ao índice 
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Aeroporto de Congonhas 
ganha tecnologia que evita 
que aeronaves escapem da 
pista 
 
Inédito na América Latina, sistema é 
instalado em meio a aumento da 
demanda por voos; há 15 anos, avião 
cruzou a Avenida Washington Luís e 
matou 199 pessoas 
 
Isabela Moya, especial para o Estadão 
30 de março de 2022 | 05h00 

 
O Aeroporto de Congonhas, na 

capital paulista, ganhou um novo 

sistema de segurança para impedir que 

aviões ultrapassem o limite da pista. É 

uma área de escape de 70 metros de 

cumprimento por 45 metros de largura 

em uma das cabeceiras, que chama a 

atenção de quem passa pela Avenida dos 

Bandeirantes.  

 

A tecnologia EMAS (Engineered 

Material Arresting System) consiste 

na instalação de blocos de concreto que 

se deformam e freiam o avião caso, em 

situação de emergência, uma aeronave 

saia do limite da pista. Congonhas é o 

primeiro aeroporto da América Latina a 

contar com a tecnologia, comum em 

Estados Unidos, Europa e Ásia.  

 

A obra ocorre em meio ao aumento da 

demanda por voos em Congonhas. A 

Gol, por exemplo, desde o dia 27 

ampliou em aproximadamente 40% a 

sua presença no aeroporto, com até 100 

decolagens diárias. A Azul apresentou à 

Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac) interesse em aumentar a sua 

participação no terminal. 

Aeroporto de Congonhas recebe 

tecnologia de segurança para frear 

aviões em uma espécie de caixa de brita 

Foto: TABA BENEDICTO / ESTADÃO 

 

De acordo com a Infraero, Congonhas 

tem atualmente capacidade para até 41 

slots por hora (pousos e decolagens), 

sendo 33 para aviação comercial e 8 para 

aviação geral. Além do novo sistema de 

segurança, foram realizadas outras 

obras de infraestrutura em Congonhas 

para permitir a operação internacional 

da aviação geral executiva, suspensa 

desde a década de 1980. 

 

A instalação da área de escape com a 

tecnologia EMAS na outra extremidade 

da pista do aeroporto deve ocorrer no 

fim de maio, diz Bruno Velloso, 

superintendente de Engenharia da 

Infraero. O valor total investido para as 

duas cabeceiras foi de R$ 122,5 milhões 

de recursos públicos do Fundo Nacional 

de Aviação Civil (Fnac). 

 

Velloso afirma que a tecnologia aumenta 

a segurança operacional do pouso. “O 

EMAS é composto de um material 

poroso misturado em um tipo de 

concreto, que se deforma quando a 

aeronave se desloca sobre ele, 

promovendo a desaceleração da 

aeronave que porventura não consiga 

efetuar o pouso dentro dos limites 

normais da pista”, explica. 

A obra foi inaugurada quase 15 anos 

depois do acidente de 17 de julho de 

2007, quando o Airbus A-320 da TAM, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/aeroporto-de-congonhas-sao-paulo
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que vinha de Porto Alegre para 

Congonhas, ultrapassou a pista 

principal do aeroporto durante o pouso, 

passou sobre a Avenida Washington 

Luís, colidiu com o armazém de carga da 

companhia aérea e explodiu. Morreram 

todos os 187 passageiros e tripulantes a 

bordo e mais 12 pessoas em solo. 

 

Na época, o acidente levantou um debate 

sobre a capacidade de Congonhas de 

receber aviões deste porte, e a respeito 

de sua localização, em meio aos prédios 

da capital paulista. De acordo com o 

engenheiro de infraestrutura 

aeronáutica do Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA) Cláudio Jorge Alves, 

é provável que, se houvesse o EMAS na 

época, o acidente não tivesse gerado 

tantas vítimas. “A probabilidade de 

acidentes diminui bastante, é um fator a 

mais de segurança que alguns 

aeroportos no mundo têm, 

principalmente nas pistas mais curtas 

em relação ao tipo de avião que se 

opera”, diz o engenheiro. 

 

A Infraero ressalta que, conforme 

relatório conclusivo do Centro de 

Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (Cenipa), a infraestrutura 

não foi fator contribuinte para sua 

ocorrência, e que a pista de pouso e 

decolagens de Congonhas cumpre todos 

os requisitos de segurança da aviação 

civil.  

 

Atualmente, é obrigatório que novas 

pistas sejam construídas com uma 

margem de segurança chamada RESA – 

do inglês, Runway End Safety Area, ou 

“área de segurança de fim de pista”, em 

tradução livre – para casos de 

emergência. Mas nem todos os 

aeroportos têm espaço para essa área 

adicional, explica Alves. Para resolver o 

problema, o EMAS é uma das soluções 

possíveis. “É uma tecnologia útil para 

pistas menores, que não possuem 

espaço para a RESA”, afirma. 

 

O custo do EMAS, no entanto, é 

considerado alto pelo engenheiro. “É um 

equipamento relativamente caro 

porque, cada vez que ele é usado, tem de 

ser reposto. Então, se algum avião 

escapar da pista, será preciso investir na 

recuperação do sistema”, diz. 

 

A demora para chegar ao País, de acordo 

com Velloso, se deve à complexidade da 

obra. “Foi necessária uma maturação da 

solução e uma evolução da tecnologia 

para conseguirmos fazer essa 

instalação”, afirma. Ele diz também que 

existem estudos em análise para a 

implementação do sistema de segurança 

em outros aeroportos do País. 

 

Aeroporto pode ser entregue 

à iniciativa privada 

 
A concessão de Congonhas e mais 

15 aeroportos à iniciativa privada é um 

dos grandes projetos do governo federal 

para este ano. A Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac) aprovou, em 

dezembro do ano passado, os estudos 

finais para a sétima rodada das 

concessões aeroportuárias, que agora 

aguarda o aval do Tribunal de Contas da 

União (TCU) ao projeto antes de o 

governo publicar o edital e realizar o 

leilão, previsto para este primeiro 

semestre de 2022. 

 

Desde o início do atual governo, foram 

feitas 34 concessões aeroportuárias. Em 

vídeo divulgado no Twitter, o ministro 

da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 

afirma que o aeroporto está sendo 

preparado para uma 

internacionalização. “(Congonhas) não 

recebe voos internacionais desde a 

década de 80, e estamos preparando 

agora a concessão”, afirmou. Congonhas 
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conta com infraestrutura para a 

operação internacional da aviação geral 

executiva, como instalações para a 

Polícia Federal e alfândega da Receita 

Federal. / COLABOROU ÍTALO 

COSME, ESPECIAL PARA O 

ESTADÃO 

 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/

geral,aeroporto-de-congonhas-ganha-

tecnologia-que-evita-que-aeronaves-

escapem-da-pista,70004023674 

 
Retorne ao índice 

  

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,aeroporto-de-congonhas-ganha-tecnologia-que-evita-que-aeronaves-escapem-da-pista,70004023674
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,aeroporto-de-congonhas-ganha-tecnologia-que-evita-que-aeronaves-escapem-da-pista,70004023674
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,aeroporto-de-congonhas-ganha-tecnologia-que-evita-que-aeronaves-escapem-da-pista,70004023674
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,aeroporto-de-congonhas-ganha-tecnologia-que-evita-que-aeronaves-escapem-da-pista,70004023674
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Economia 

Bolsonaro propõe mudar lei 
antiterrorismo com brecha 
para punir movimento social 
 
Texto proposto ao Congresso inclui 
como passíveis de punição atos com 
fins políticos ou ideológicos com 
emprego de violência 
 
30.mar.2022 às 4h10 
 
Marcelo Rocha 
BRASÍLIA 

 
A proposta do presidente Jair 

Bolsonaro (PL) ao Congresso para 

atualização da Lei Antiterrorismo abre 

brecha para criminalizar os movimentos 

sociais. 

De acordo com o projeto divulgado na 

última sexta-feira (25) como parte de um 

conjunto de medidas voltadas para a 

área da segurança pública, a definição de 

terrorismo passa a contemplar as "ações 

violentas com fins políticos ou 

ideológicos". 

Apesar de ressalvar que os atos passíveis 

de enquadramento como terrorismo 

devem ter sido cometidos com emprego 

de violência, especialistas em direito 

penal ouvidos pela Folha veem margem 

para avançar sobre os grupos 

organizados da sociedade civil. 

 

Formulado em ano eleitoral, o pacote 

legislativo acena para a base política do 

presidente. Há, entre as sugestões do 

governo, uma proposta para aliviar 

punições a policiais. 

 
Fazenda ocupada pelo MST no interior 

de São Paulo, em 2017 - Eduardo 

Anizelli/Folhapress 

 

Aprovada na administração da ex-

presidente Dilma Rousseff (PT), a lei nº 

13.260/2016 diz que terrorismo consiste 

na prática de atos motivados por 

"xenofobia, discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia e religião, 

quando cometidos com a finalidade de 

provocar terror social ou generalizado, 

expondo a perigo pessoa, patrimônio, a 

paz pública ou a incolumidade pública". 

 

A iniciativa do Palácio do Planalto passa 

a prever "o emprego premeditado, 

reiterado ou não, de ações violentas com 

fins políticos ou ideológicos". 

 

"O texto tira a conotação exclusiva do 

racismo, do xenofobismo atualmente em 

vigor e amplia para qualquer movimento 

político ou ideológico", diz o criminalista 

e professor de direito penal da USP 

Pierpaolo Cruz Bottini. 

 

"Ainda que, ao incluir essa ressalva 

sobre a violência, ele não afete 

completamente o movimento social, é 

bom lembrar que o projeto vai para o 

Congresso Nacional e basta alguém tirar 

o ‘violento’ para que ocorra essa 

criminalização." 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/marcelo-rocha.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/cotidiano/2022/03/bolsonaro-anuncia-pacote-para-endurecer-penas-e-aliviar-punicao-a-policiais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/bolsonaro-anuncia-pacote-para-endurecer-penas-e-aliviar-punicao-a-policiais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/bolsonaro-anuncia-pacote-para-endurecer-penas-e-aliviar-punicao-a-policiais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dilma-rousseff
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dilma-rousseff
http://www.folha.com.br/


31 

 

 
O ex-presidente Lula usa boné do MST 

em assentamento no interior do Paraná 

- Ricardo Chicarelli-19.mar.22/AFP 

 

Gustavo Badaró, advogado e professor 

de direito processual penal da USP, 

destaca o fato de o texto sugerido não 

esclarecer se as "ações violentas" são 

contra pessoas ou bens. 

 

"O projeto não especifica qual o objeto 

da violência. Em se admitindo que possa 

ser violência contra coisa, o tipo será 

amplíssimo", afirma. "É possível 

considerar que, mesmo atos de violência 

contra bens, se premeditados, e 

praticados para fins políticos, 

caracterizam terrorismo." 

Nas invasões de terras promovidas 

pelo MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra), por 

exemplo, há geralmente relatos sobre a 

derrubada de cercas ou porteiras. 

O Ministério da Justiça afirma que a 

proposta não abarca "condutas 

individuais ou coletivas, de caráter 

pacífico, de pessoas em manifestações 

políticas, movimentos sociais, religiosos, 

entre outros". 

 

Para Alexandre Conceição, integrante da 

coordenação nacional do MST, a 

proposta da administração Bolsonaro 

para a Lei Antiterrorismo mira os 

movimentos sociais. 

 

"Propostas como essa aprofundam esse 

processo de criminalização dos 

movimentos. Elas nos preocupam, mas 

não nos acovarda", disse Conceição. 

O líder dos sem-terra elencou outras 

frentes de atuação do governo com esse 

alegado propósito. Lembrou, por 

exemplo, das recorrentes declarações do 

mandatário sobre a ampliação do porte 

de armas para proprietários rurais. 

 

As armas e os Bolsonaro 
 

 
O presidente Jair Bolsonaro defende o 
porte de armas em publicação no 
Instagram Reprodução/InstagramMAI
S  
 

Em solenidade recente no Palácio do 

Planalto, o presidente abordou o tema. 

"Vocês não têm visto em nosso governo 

ações do MST, que aterrorizava o campo. 

Além das armas que nós distribuímos 

para pessoas de bem, também a 

titularização tirou poder dos chefes do 

MST de manobrar pessoas humildes", 

disse. 

 

Durante a campanha de 2018, Bolsonaro 

chegou a classificar o MST de grupo 

terrorista. Ao assumir a Presidência, em 

2019, paralisou os processos de 

aquisição, desapropriação ou outra 

forma de obtenção de terras para 

a reforma agrária, além da identificação 

e delimitação de territórios quilombolas. 

"As ações do MST são legítimas", diz o 

sem-terra, lembrando o texto 

constitucional que confere à União o 

poder de desapropriar terras rurais 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mst/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mst/
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1693237872797728-a-familia-bolsonaro-com-armas
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/bolsonaro-incrementa-verba-para-ruralistas-e-reduz-quase-a-zero-a-reforma-agraria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/bolsonaro-incrementa-verba-para-ruralistas-e-reduz-quase-a-zero-a-reforma-agraria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/bolsonaro-incrementa-verba-para-ruralistas-e-reduz-quase-a-zero-a-reforma-agraria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/governo-bolsonaro-ordena-paralisar-a-reforma-agraria-no-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/justica-suspende-reintegracao-de-area-em-mg-invadida-por-sem-terra-em-2004.shtml
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improdutivas para fins de reforma 

agrária. 

 

Conceição destacou outros pontos do 

pacote legislativo que, a seu ver, compõe 

a estratégia de "perseguição" aos sem-

terra e outros grupos da sociedade que 

fazem oposição ao atual governo. 

Um deles é a proposta que abranda 

penas para policiais que cometem 

excesso. Bolsonaro é um defensor do 

chamado excludente de ilicitude. 

 

O presidente Jair Bolsonaro em 
2022 

 

 
  

O presidente Jair Bolsonaro, 
acompanhado de vários ministros de 
estado, participa da cerimônia de 
hasteamento da bandeira no palácio da 
Alvo Pedro Ladeira - 
17.mar.22/FolhapressMAIS  
 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/
2022/03/bolsonaro-propoe-mudar-lei-
antiterrorismo-com-brecha-para-punir-
movimento-social.shtml 

Retorne ao índice 

  

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1721076986192168-o-presidente-jair-bolsonaro-em-2021
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1721076986192168-o-presidente-jair-bolsonaro-em-2021
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/bolsonaro-propoe-mudar-lei-antiterrorismo-com-brecha-para-punir-movimento-social.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/bolsonaro-propoe-mudar-lei-antiterrorismo-com-brecha-para-punir-movimento-social.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/bolsonaro-propoe-mudar-lei-antiterrorismo-com-brecha-para-punir-movimento-social.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/bolsonaro-propoe-mudar-lei-antiterrorismo-com-brecha-para-punir-movimento-social.shtml
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Economia 

CVM abre investigação sobre 
troca no comando da 
Petrobras 
 
Regulador do mercado financeiro 
avaliará divulgação da demissão de 
Silva e Luna 
 
29.mar.2022 às 20h29Atualizado: 
29.mar.2022 às 20h54 
 
Nicola Pamplona 
RIO DE JANEIRO 

 
A CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários) decidiu abrir investigação 

sobre a divulgação da troca no comando 

da Petrobras. O processo avaliará se a 

comunicação ao mercado seguiu as 

regras estabelecidas para companhias 

abertas. 

 

As primeiras informações sobre a 

demissão do general Joaquim Silva e 

Luna da presidência da empresa 

começaram a circular no meio da tarde 

de segunda (28), ainda com o mercado 

aberto e antes de comunicado oficial da 

Petrobras. 

 

A estatal só enviou comunicado sobre o 

fato à CVM após as 20h, em texto que 

apresentava uma nova lista de indicados 

para o conselho de administração da 

companhia e indicava que o economista 

Adriano Pires  

 

Entenda a queda de Silva e Luna da 

Petrobras 

 

 
O presidente Jair Bolsonaro decidiu 

nesta segunda-feira (28) demitir o 

general Joaquim Silva e Luna do 

comando da Petrobras Adriano 

Machado /ReutersMAIS  

 

Processo semelhante foi aberto após a 

demissão do presidente anterior da 

estatal, Roberto Castello Branco, 

anunciada pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL) em live no Facebook e só 

confirmada pela Petrobras no dia 

seguinte. 

 

As declarações levaram a empresa a 

perder R$ 102,5 bilhões em valor de 

mercado em apenas um dia, com os 

investidores temendo intervenção na 

gestão da companhia e em sua política 

de preços dos combustíveis. 

 

A nova investigação foi aberta pela 

gerência de Acompanhamento de 

Empresas da CVM e tem como objeto a 

supervisão de notícias, fatos relevantes e 

comunicados. A autarquia não comenta 

processos abertos. 

 

A indicação de Pires será apreciada pelos 

acionistas da Petrobras em assembleia 

agendada para o dia 13 de abril. Nela, os 

acionistas avaliarão também a indicação 

do presidente do Flamengo, Rodolfo 

Landim, para presidir o conselho de 

administração. 

 

Silva e Luna chegou a ser indicado para 

o conselho, mas a lista do governo foi 

refeita diante do mal-estar causado 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-decide-demitir-general-da-petrobras-dizem-aliados-de-silva-e-luna.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-decide-demitir-general-da-petrobras-dizem-aliados-de-silva-e-luna.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-decide-demitir-general-da-petrobras-dizem-aliados-de-silva-e-luna.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1728583478216425-entenda-a-queda-de-silva-e-luna-da-petrobras
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1728583478216425-entenda-a-queda-de-silva-e-luna-da-petrobras
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/cvm-abre-quatro-processos-para-investigar-troca-no-comando-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/cvm-abre-quatro-processos-para-investigar-troca-no-comando-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/cvm-abre-quatro-processos-para-investigar-troca-no-comando-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/cvm-abre-quatro-processos-para-investigar-troca-no-comando-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/governo-aponta-landim-presidente-do-flamengo-para-comandar-conselho-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/governo-aponta-landim-presidente-do-flamengo-para-comandar-conselho-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/governo-aponta-landim-presidente-do-flamengo-para-comandar-conselho-da-petrobras.shtml
http://www.folha.com.br/
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pelos mega-aumentos nos preços dos 

combustíveis, anunciados no último dia 

11 como resposta à escalada das cotações 

internacionais do petróleo após o início 

da guerra na Ucrânia. 

 

A relação de Bolsonaro com a Petrobras 

é alvo de outros processos abertos na 

CVM. 

 

Em outubro de 2021, a autarquia havia 

aberto um processo para investigar 

declarações de Bolsonaro sobre 

privatização da estatal, que tiveram forte 

impacto nas negociações de ações da 

companhia na Bolsa de São Paulo. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/cvm-abre-investigacao-
sobre-troca-no-comando-da-
petrobras.shtml 

Retorne ao índice 

 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/cvm-abre-processo-sobre-petrobras-apos-declaracoes-envolvendo-privatizacao-da-empresa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/cvm-abre-processo-sobre-petrobras-apos-declaracoes-envolvendo-privatizacao-da-empresa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/cvm-abre-investigacao-sobre-troca-no-comando-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/cvm-abre-investigacao-sobre-troca-no-comando-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/cvm-abre-investigacao-sobre-troca-no-comando-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/cvm-abre-investigacao-sobre-troca-no-comando-da-petrobras.shtml
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Decreto que esvaziou política 
de combate à tortura fere 
separação de poderes, diz STF 
 

30 de março de 2022, 7h50 

O esvaziamento de políticas públicas 
previstas em lei por meio de atos 
infralegais, como decretos, é abuso do 
poder regulamentar, e contraria o 
princípio da separação dos Poderes. 

Fellipe Sampaio/SCO/STFSegundo o relator, Dias 
Toffoli, decreto de Bolsonaro esvaziou a 
função do órgão 

Com base nesse entendimento, e por 
unanimidade, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, na sessão virtual 
encerrada em 25/3, julgou 
inconstitucionais trechos do Decreto 
9.831/2019, editado pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, que 
alteravam a composição do Mecanismo 
Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura (MNPCT). 

O decreto remanejava os 11 cargos de 
perito do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos para o 
Ministério da Economia, exonerava os 
ocupantes do órgão na época e 
determinava que a participação no 
Mecanismo fosse considerada 
"prestação de serviço público relevante, 
não remunerada". 

Na decisão na ADPF 607, ajuizada pela 
Procuradoria-Geral da República, o 
colegiado determinou o 
restabelecimento da destinação dos 
cargos aos peritos, com a respectiva 
remuneração. Para o Plenário, as 
medidas resultaram em fragilização e 
retrocesso na prevenção e no combate à 
tortura no Brasil. 

Composto por 11 especialistas na área de 
prevenção e combate à tortura e a outros 
tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes, o órgão foi 
criado com base na Lei 12.847/2013, que 
instituiu o Sistema Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura. 

O MNPCT atua na inspeção de unidades 
de privação de liberdade, que incluem, 
entre outros, estabelecimentos penais, 
hospitais psiquiátricos, casas de 
custódia, instituições socioeducativas 
para adolescentes em conflito com a lei e 
centros de detenção disciplinar militar. 
Os membros elaboram relatórios 
circunstanciados sobre as inspeções e 
fazem recomendações às autoridades 
competentes. 

No voto acompanhado integralmente 
pelo colegiado, o relator da ação, 
ministro Dias Toffoli, afirmou que o 
decreto, ao transformar o trabalho dos 
membros do MNPTC em serviço não 
remunerado, exonerando-os dos cargos 
em comissão que ocupavam, alterou de 
forma substancial a forma de execução 
das atividades voltadas à prevenção e ao 
combate à tortura exercidas pelo órgão, 
que demandam dedicação, tempo e 
apoio logístico e que dificilmente serão 
realizadas em concomitância a outras 
atividades remuneradas. 

Essas medidas, na avaliação do relator, 
esvaziam a estrutura de pessoal técnico 
do órgão, na medida em que 
impossibilitam que o trabalho seja feito 
com dedicação integral e desestimula 
profissionais especializados a 
integrarem o corpo técnico. 

Toffoli observou, também, que o 
esvaziamento de políticas públicas 
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previstas em lei, mediante atos 
infralegais, caracteriza abuso do poder 
regulamentar e contraria a separação 
dos Poderes. 

O ministro assinalou que a Lei 
12.847/2013, ao prever o serviço 
remunerado dos peritos, mediante a 
nomeação em cargo em comissão pelo 
presidente da República, reservou um 
lugar na estrutura da administração 
pública para esses agentes, ou seja, um 
cargo público, que garante ao titular 
todas as prerrogativas que decorrem do 
exercício da função, inclusive a 
remuneração e as vantagens 
correspondentes. 

"Portanto, a maneira como o MNPCT foi 
estruturado pelo legislador exclui que se 
adote, para o preenchimento do seu 
quadro técnico, a mera designação para 
prestação de serviço público relevante, 
como fez o Decreto 9.831/2019", disse. 

O relator ressaltou, ainda, que não é 
dado ao chefe do Poder Executivo, sob o 
pretexto de exercer função meramente 
regulamentar, desmontar política 
pública instituída para dar cumprimento 
ao texto constitucional e prevista em 
compromisso internacional assumido 
pelo Brasil. 

Assim, segundo seu voto, a 
administração federal deve garantir que 
o órgão volte a exercer devidamente suas 
funções, mediante o restabelecimento 
da destinação dos 11 cargos em comissão 
do Grupo Direção e Assessoramento 
Superiores (DAS 102.4 ou cargo 
equivalente) aos peritos. Com 
informações da assessoria de imprensa 
do STF. 

Clique aqui para ler o voto do 
relator 
ADPF 607 

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

30/stf-restabelece-mecanismo-nacional-

prevencao-combate-tortura 

 

Retorne ao índice 
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Havaí é mais um estado 
americano a exigir 
competência tecnológica de 
advogados 
 
30 de março de 2022, 10h43 

Por João Ozorio de Melo 

O Havaí se tornou o 40º dos 50 estados 
dos Estados Unidos a emendar o código 
de ética profissional (Rules of 
Professional Conduct) para, entre 
outras medidas, determinar que a 
competência tecnológica é obrigatória 
para advogados. 

Advogados americanos precisam estar 
atentos ao desenvolvimento tecnológico 

A nova determinação, que faz 
parte agora da regra que estabelece o 
dever do advogado de prestar 
representação competente aos clientes, 
ganhou a seguinte redação: 

"Regra 1.1. COMPETÊNCIA 
Um advogado deve prestar 
representação competente ao cliente. A 
representação competente requer 
conhecimento jurídico, qualificação, 
eficácia e preparação razoavelmente 
necessária para a representação. 
COMENTÁRIOS: 

Manter a competência 
[6] Para manter o requisito de 
conhecimento e qualificação, o 
advogado deve se empenhar na 
continuidade de seus estudos e 
formação e se manter informado das 
mudanças na lei, incluindo os benefícios 
e riscos associados à tecnologia 
relevante. Ver comentários [18] e [19] da 
Regra 1.6". 

Em outra emenda ao código de ética 
profissional, o Tribunal Superior do 
Havaí voltou a tratar da competência 
tecnológica obrigatória. A regra sobre 
não advogados adotou a seguinte 
redação: 

"Regra 5.3. RESPONSABILIDADES 
RELACIONADAS A ASSISTENTES 
NÃO ADVOGADOS. 
Com respeito a não advogado 
empregado, contratado ou associado a 
um advogado: 

 
(a) Um sócio em uma banca que, 
individualmente ou junto com outros 
advogados, possui autoridade 
administrativa comparável em um 
escritório, deve fazer esforços razoáveis 
para assegurar que a banca mantenha 
em vigor medidas que dão garantia 
razoável de que a conduta dessa pessoa 
seja compatível com as obrigações 
profissionais do advogado; 

 
(b) Um advogado que exerça autoridade 
supervisora direta sobre o não advogado 
deve fazer esforços razoáveis para 
assegurar que a conduta dessa pessoa 
seja compatível com as obrigações 
profissionais do advogado; e 

 
(c) O advogado deve ser responsável pela 
conduta de tal pessoa em violação das 
Regras de Conduta Profissional se ela for 
resultante de: 
(1) Uma ordem do advogado ou 
aprovação do advogado, com o 
conhecimento da conduta específica; ou 
(2) O advogado é um sócio e tem 
autoridade administrativa comparável 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-30/havai-estado-exigir-competencia-tecnologica-advogados#author
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na banca na qual a pessoa é empregada 
ou tem autoridade supervisora direta 
sobre a pessoa e sabe da conduta em um 
momento em que as consequências 
podem ser evitadas ou mitigadas, mas 
deixa de tomar medidas razoáveis para 
remediar [a violação]. 
 

COMENTÁRIOS 

 
[2] O parágrafo (a) requer que os 
advogados, como autoridades 
administrativas na banca, façam 
esforços razoáveis para estabelecer 
políticas e procedimentos internos 
concebidos para oferecer garantia 
razoável de que não advogados na banca 
irão agir de uma maneira compatível 
com as Regras de Conduta Profissional. 
Esforços razoáveis devem incluir 
consideração cuidadosa do uso de 
tecnologia e dos recursos do escritório 
conectados à internet, fontes de dados 
externos e fornecedores externos que 
prestam serviços relacionados aos dados 
dos clientes e ao uso dos dados dos 
clientes. Ver Comentário [2] da Regra 
5.1. O parágrafo (b) dessas Regras se 
aplica a advogados que têm autoridade 
supervisora sobre o trabalho de um não 
advogado. O parágrafo (c) especifica as 
circunstâncias nas quais um advogado é 
responsável pela conduta de um não 
advogado que seja uma violação das 
Regras de Conduta Profissional se 
ordenadas por um advogado". 

As novas medidas também emendam as 
regras das comunicações dos advogados 
com clientes. Elas passaram a ter a 
seguinte redação: 

"Regra 1.4. COMUNICAÇÃO 
(a) Um advogado deve: 
(1) Informar prontamente o cliente 
sobre qualquer decisão ou circunstância 
com respeito ao consentimento do 
cliente, após prévia consulta, como 
definido pela Regra 1.0 (c), é requerido 
por essas Regras; 
(2) Discutir razoavelmente com o cliente 
os meios pelos quais os objetivos do 
cliente serão alcançados; 

(3) Manter o cliente razoavelmente 
informado sobre o status da matéria; 
(4) Atender prontamente os pedidos 
razoáveis de informação; 
(5) Discutir com o cliente qualquer 
limitação relevante na conduta do 
advogado, quando o advogado sabe que 
o cliente espera assistência não 
permitida pelas Regras de Conduta 
Profissional ou de outra lei; e 
(6) Informar prontamente o cliente 
sobre uma oferta escrita de acordo em 
um contencioso civil ou de um acordo de 
admissão de culpa em um caso criminal 
que o advogado receba. 
(b) O advogado deve explicar uma 
matéria na extensão razoavelmente 
necessária para permitir ao cliente 
tomar decisões informadas em relação à 
representação. 
 

COMENTÁRIOS 

 
Comunicação com o cliente. 
[3] O parágrafo (a)(2) requer que o 
advogado discuta razoavelmente com o 
cliente os meios a serem usados para 
atingir os objetivos do cliente. Em 
algumas situações – dependendo da 
importância da ação sob consideração e 
da viabilidade da consulta com o cliente 
– esse dever irá requerer uma consulta 
antes da ação. Em outras circunstâncias, 
tais como durante um julgamento, 
quando uma decisão imediata deve ser 
tomada, a exigência da situação pode 
exigir que o advogado aja sem consulta 
prévia. Em tais casos o advogado deve, 
não obstante, agir de forma razoável 
para informar o cliente sobre as ações 
que o advogado tomou em nome do 
cliente. Além disso, o parágrafo (a)(3) 
requer que o advogado mantenha o 
cliente razoavelmente informado sobre 
o status da matéria, tais como 
desenvolvimentos significativos que 
afetam o momento certo ou a substância 
da representação ou quaisquer 
revelações não autorizadas ou 
inadvertidas de informações 
confidenciais, como estabelecido na 
Regra 1.6". 
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As novas medidas das "Regras de 
Conduta 
Profissional" foram  estabelecidas pelo 
Tribunal Superior do Havaí, que seguiu 
o que já fora determinado pela American 
Bar Association (ABA) em 2012, em 
"Regras Modelos de Conduta 
Profissional". O primeiro estado a 
adotar a nova regra foi Wyoming, em 5 
de agosto de 2014. A cronologia da 
adoção do dever de competência pelos 
40 estados, no decorrer de oito anos, 
pode ser conferida aqui. 

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

30/havai-estado-exigir-competencia-

tecnologica-advogados 

 

Retorne ao índice 
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"Pauta verde": Supremo pode 
julgar até sete ações 
ambientais nesta quarta 
 

30 de março de 2022, 10h29 

 
A pauta do Plenário do Supremo 

Tribunal Federal traz, nesta quarta-feira 

(30/3), diversas ações que discutem 

questões ambientais. Ao todo, a Corte 

poderá julgar sete ações que tratam de 

preservação, prevenção ao 

desmatamento e questões 

administrativas ligadas ao meio 

ambiente. 

O primeiro item pautado é a Arguição de 

Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 760, em que sete 

partidos políticos pedem que a Corte 

determine à União e aos órgãos e às 

entidades federais competentes que 

executem, de maneira efetiva, o Plano de 

Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia 

(PPCDAm). 

Confira, abaixo, todos os processos 

pautados para julgamento. A sessão 

começa às 14h, com transmissão ao vivo 

pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e 

pelo canal do STF no YouTube. 

 

Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 760 

Relatora: ministra Cármen Lúcia 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) e 

outros x União Federal 

Ação contra supostos atos da União em 

relação à execução de plano efetivo de 

prevenção ao desmatamento na 

Amazônia. A ação inclui 

questionamentos contra o Ministério do 

Meio Ambiente e órgãos federais como 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) e Fundação Nacional do Índio 

(Funai). 

 

Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 735 

Relatora: ministra Cármen Lúcia 

Partido Verde x Presidente da República 

e Ministro da Defesa 

Ação contra o Decreto 10.341/2020 e a 

Portaria 1.804/2020 do Ministério da 

Defesa, que teriam retirado a autonomia 

do Ibama como agente de fiscalização, 

ao atribuir a coordenação da Operação 

Verde Brasil 2 ao Ministério da Defesa. 

 

Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 651 

Relatora: ministra Cármen Lúcia 

Rede Sustentabilidade x Presidente da 

República 

Ação contra o Decreto 10.224/2020, 

que, ao regulamentar a lei que institui o 

Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei 

7.797/1989), exclui a participação da 

sociedade civil do seu conselho 

deliberativo. 

 

Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por 
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Omissão (ADO) 54 

Relatora: ministra Cármen Lúcia 

Rede Sustentabilidade x Presidente da 

República e ministro do Meio Ambiente 

O partido alega omissão 

inconstitucional do presidente da 

República e do ministro do Meio 

Ambiente em coibir o avanço do 

desmatamento na Amazônia. 

 

Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO) 59 

Relatora: ministra Rosa Weber 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) e 

outros x União 

Ação ajuizada por quatro partidos 

políticos (PSB, PSOL, PT e Rede), que 

alegam a omissão da União em relação à 

paralisação do Fundo Amazônia e do 

Fundo Nacional sobre Mudança do 

Clima (Fundo Clima). Segundo eles, a 

União está deixando de disponibilizar 

R$ 1,5 bilhões, já em conta, que 

legalmente devem ser desempenhados 

para financiar projetos de preservação 

na Amazônia Legal. 

 

Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6.148 

Relatora: ministra Cármen Lúcia 

Procurador-geral da República x 

Presidente do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama) 

O procurador-geral sustenta que a 

Resolução Conama 491/2018 não 

regulamenta de forma minimamente 

eficaz e adequada os padrões de 

qualidade do ar, deixando desprotegidos 

os direitos fundamentais à informação 

ambiental, ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, à saúde e, 

consequentemente, à vida. 

 

Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 6.808 

Relatora: ministra Cármen Lúcia 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) x 

Presidente da República e Congresso 

Nacional 

 

A ação questiona alterações, por meio de 

medida provisória, em lei sobre a Rede 

Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e 

Negócios (Redesim). Segundo o PSB, a 

medida prevê a concessão automática, 

sem análise humana, de alvará de 

funcionamento e licenças, inclusive 

ambientais, para empresas enquadradas 

em atividade de grau de risco médio, 

além de impossibilitar que os órgãos de 

licenciamento solicitem informações 

adicionais. Com informações da 

assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

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

30/pauta-verde-supremo-julgar-sete-

acoes-ambientais 

 

Retorne ao índice 
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Juiz diz que advogado não 
sabe escrever e oficia OAB: 
"petição ruim" 
 
Segundo o magistrado, causídico não 
conhece mínimas regras do português e 
petição é nada inteligível. Autor acabou 
condenado por litigância de má-fé. 
 
quarta-feira, 30 de março de 2022 

 

O juiz de Direito Thiago Zampieri da 

Costa se deparou com uma petição que, 

segundo o magistrado, é ruim, nada 

inteligível e sem fundamentação 

jurídica. Ele ainda diz que o advogado 

que a escreveu não tem mínimo 

conhecimento da língua portuguesa, 

não havendo concordância verbal na 

peça. Pelos fatos, entendeu que deve a 

OAB ser oficiada. Sobre a ação, julgou 

extinta sem resolução de mérito. 

 

Juiz crítica petição e diz que advogado 

não tem mínimo conhecimento do 

português.(Imagem: Freepik) 

 

A ação envolve uma viagem que não foi 

realizada em razão da pandemia. O 

autor processou a empresa aérea para 

que proceda à remarcação de passagem. 

Mas, ao decidir, o juiz observou que a 

companhia já reembolsou ao autor, por 

meio de cartão de crédito, os valores 

despendidos com passagem aérea. 

Sendo assim, não há que se falar em 

remarcação. 

 

Para o magistrado, houve litigância de 

má-fé, visto que o autor alterou a 

verdade dos fatos, deixando de 

informar que o reembolso foi efetivado. 

"Mas não é só, visou conseguir objetivo 

ilegal, qual seja, enriquecer-se 

ilicitamente." 

 

Além disso, o magistrado chamou a 

atenção para série de erros encontrados 

na petição. Segundo o juiz, a peça é 

"ruim e nada inteligível", e faltou zelo 

por parte do advogado, visto que o 

documento sequer foi formatado. Ele 

elencou os problemas visualizados: i) 

há aparente pedido de dano moral, o 

que se extrai do nome atribuído à ação, 

mas o pedido não consta da 

fundamentação; ii) promoveu a ação 

pelo procedimento comum, mas 

pugnou pela aplicação do procedimento 

pelos Juizados Especiais; iii) não 

conhece a língua portuguesa, 

cometendo os mais diversos equívocos, 

não havendo concordância verbal. 

 
"Em síntese, o causídico não sabe 
escrever, não conhece mínimas regras 
do idioma português. Sua petição é 
ruim e nada inteligível. Com relação à 
fundamentação, tem-se que não há 
fundamento jurídica do pedido, mas 
apenas a compilação de artigos de lei, 
sem a devida correlação com o caso. 
(...) Certamente não é o advogado 
subscritor da petição inicial aquele 
conclamado pelo art. 133 da 
Constituição." 
 
Após determinar ciência à OAB, o 
magistrado julgou extinto o processo, 
sem análise de mérito. A parte autora 
terá de arcar com custas e despesas 

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


43 

 

processuais, honorários, e multa por 
litigância de má-fé. 
 

• Leia a decisão. 

 

Elogio 

Na mesma decisão, o magistrado elogia 

a defesa da parte contrária. 

 
"Ab initio , tenho por imprescindível 
elogiar a excelente peça defensiva 
apresentada pela banca LBCA 
Advogados (fls. 47/64), com 
argumentos contundentes, objetivos e 
claros, defendendo com precisão 
cirúrgica seu cliente, fazendo jus ao 
importante status da advocacia 
conferido pelo artigo 133 da 
Constituição Federal." 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362731/juiz-diz-que-advogado-nao-
sabe-escrever-e-oficia-oab--peticao-
ruim 
 
Retorne ao índice 
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Banco é condenado em R$ 20 
mil por fraude em 
empréstimo consignado 
 
Juiz pontuou que as assinaturas 
contidas nos contratos de adesão 
apresentados não são verdadeiras, mas 
sim grosseiramente falsificadas. 
 
quarta-feira, 30 de março de 2022 

 

Banco terá de indenizar aposentada que 

foi vítima de fraude em empréstimo 

consignado em R$ 20 mil. Decisão é do 

juiz de Direito Ediberto Benedito Reis, 

da 2ª vara Cível, Criminal e da Infância 

e da Juventude de Santa Rita do 

Sapucaí/MG. 

 

 

Aposentada foi vítima de fraude em 

empréstimo consignado.F(Imagem: 

Freepik) 

 

A autora alegou que recebeu dois 

créditos em sua conta bancária de um 

valor que não contratou, sendo que este 

passou a ser descontado em parcelas 

mensais no seu pagamento, 

considerando ter sido vítima de fraude. 

 

O banco, por sua vez, apresentou 

contestação e alegou a regularidade da 

contratação, juntando aos autos os 

documentos assinados. 

 

O juiz, entretanto, não acolheu os 

argumentos da financeira e pontuou 

que as assinaturas contidas nos 

contratos de adesão apresentados não 

são verdadeiras, mas sim 

grosseiramente falsificadas. 

 

"Portanto, analisando as provas 

documentais apresentadas nos autos, 

em especial o fato de ter sido orientada 

pelo banco a devolver o valor 

depositando-o em conta desconhecida, 

e o fato de que o requerido não 

apresentou provas de regularidade dos 

contratos, conclui-se que a autora foi 

vítima de fraude. Os danos morais 

devem ser acatados, pois é evidente 

que em decorrência dos contratos 

forjados a autora teve vários 

incômodos e desgostos para o 

desfazimento dos negócios." 

 

Com efeito, fixou indenização por danos 

morais em R$ 20 mil. 

 

O escritório Engel 

Advogados patrocina a causa. 

 

• Processo: 5000987-

71.2020.8.13.0596 

Acesse a decisão. 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362752/banco-e-condenado-em-r-20-
mil-por-fraude-em-emprestimo-
consignado 
 
Retorne ao índice 
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Convenção: Empresa que 
rescindiu contratos sem 
sindicato é condenada 
 
Juiz declarou a nulidade e ineficácia de 
TRCTs - Termo de Rescisão de Contrato 
de Trabalho como documento de 
quitação liberatória de verbas. 
 
quarta-feira, 30 de março de 2022 

 

Empresa que descumpriu convenção 

coletiva ao rescindir contratos sem a 

presença de sindicato teve declarada a 

nulidade e ineficácia de TRCTs - Termo 

de Rescisão de Contrato de Trabalho 

como documento de quitação 

liberatória de verbas. Decisão é do juiz 

do Trabalho Maurício Matsushima 

Teixeira, da vara do Trabalho de São 

João da Boa Vista/SP. 

 

 

Empresa que rescindiu contratos sem 

sindicato é condenada.(Imagem: 

Gabriel Cabral/Folhapress) 

 

Um sindicato dos empregados do 

comércio ajuizou ação em face de uma 

empresa alegando, dentre outras coisas, 

que a ré descumpriu determinações 

contidas em convenções coletivas, tanto 

no que se refere à entrega dos 

documentos RAIS - Relação Anual de 

Informações Sociais e CAGED - 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, quanto à homologação 

das rescisões contratuais, que deveriam 

ser realizadas no sindicato. 

 

A empresa, em contestação, refutou os 

termos da inicial e sustentou: que o 

sindicato autor não solicitou a 

apresentação dos documentos antes de 

formular o requerimento de aplicação 

de multa normativa; que a partir da 

reforma trabalhista não é mais 

necessária a assistência sindical; que a 

falta de homologação do TRCT - Termo 

de Rescisão de Contrato de Trabalho 

não o torna nulo e ineficaz. 

 

Na análise do caso, o juiz salientou que 

cláusulas da convenção coletiva 

obrigam as empresas a enviar cópia, via 

protocolo, das RAIS ao sindicato autor 

até 15 dias após a entrega ao sistema do 

ministério do Trabalho e Emprego, bem 

como da CAGED no mesmo prazo da 

remessa à DRT. 

 

"No caso, é incontroverso que a 

reclamada não encaminhou a 

documentação ao autor, apresentado-

a somente em Juízo, não prevalecendo 

as justificativas apontadas em defesa 

para afastar sua obrigação tendo em 

vista o expresso teor das cláusulas em 

comento." 

 

Quanto às rescisões contratuais, 

magistrado apontou que há previsão 

nas convenções coletivas, 

independentemente da revogação do 

§1º, do artigo 477, da CLT através da 

reforma trabalhista (lei 13.467/17), da 

realização do ato de assistência na 

rescisão contratual, para o trabalhador 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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e o empregador, no sindicato da 

categoria profissional, sob pena de 

nulidade e ineficácia do TRCT como 

documento de quitação liberatória das 

verbas demonstradas, o que restou 

descumprido pela ré. 

 

"As justificativas apresentadas não se 

prestam para afastar a necessidade da 

assistência sindical, nem tampouco a 

nulidade e ineficácia do documento, 

tendo em vista a expressa previsão nas 

cláusulas em comento, o que resta 

declarado nesta oportunidade, para as 

rescisões contratuais de 02 de março 

de 2019 a 31 de dezembro de 2020." 

 

Assim sendo, julgou o pedido 

procedente para declarar a nulidade e 

ineficácia do TRCT como documento de 

quitação liberatória das verbas 

demonstradas para os contratos de 

trabalho extintos de 2 de março de 2019 

a 31 de dezembro de 2020 e reconhecer 

o direito dos trabalhadores substituídos 

ao pagamento de multa normativa e 

honorários de advogado. 

 

O advogado Luís Henrique Garbossa 

Filho atua na causa. 

 

• Processo: 0010208-

64.2021.5.15.0034 

 

Confira a decisão. 
 

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

/362745/convencao-empresa-que-

rescindiu-contratos-sem-sindicato-e-

condenada 
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TIT-SP: Fisco pode afastar 
créditos de ICMS sobre 
produtos da Zona Franca de 
Manaus 

Com a decisão, a tese será aplicada aos 

próximos processos sobre o tema 

julgados no tribunal administrativo 

• MARIANA 

BRANCO 

BRASÍLIA 

30/03/2022 07:00 

 
comentários 

Complexo industrial da Zona Franca de 
Manaus. Crédito: Divulgação/Suframa 

A Câmara Superior do Tribunal de 
Impostos e Taxas (TIT) de São Paulo 
decidiu, em sessão temática na última 
quinta-feira (24/03), que o fisco 
estadual pode negar créditos 
de ICMS sobre produtos adquiridos na 
Zona Franca de Manaus. 

O placar ficou em nove a sete a favor do 
fisco. Com a decisão, a tese será aplicada 
aos próximos processos sobre o tema 
julgados no tribunal administrativo. A 
maioria dos conselheiros entendeu que 

não se aplica à tomada de créditos de 
ICMS nessas operações o artigo 15 da Lei 
Complementar 24/75, que veda aos 
fiscos estaduais excluir benefícios 
oriundos do Amazonas. 

Para os julgadores, o artigo 15 refere-se 
somente aos incentivos fiscais anteriores 
à Constituição de 1988. Já os benefícios 
concedidos posteriormente só poderiam 
ser aproveitados em outros estados 
mediante a celebração de convênio 
convalidado pelo Confaz. 

Nas sessões temáticas, o TIT julga casos 
sobre o mesmo tema, com o objetivo de 
pacificar a jurisprudência. Na quinta, os 
julgadores debateram o tema e, em 
seguida, analisaram seis processos 
(4037415; 4038262; 4039329; 4041551; 
4042052 e 4042462) em que o fisco 
paulista afastou créditos de ICMS 
tomados sobre mercadorias adquiridas 
de empresas da Zona Franca. Em cinco 
foi dado provimento ao recurso da 
Fazenda estadual, e em um dos casos o 
recurso do contribuinte não foi 
conhecido. 

A discussão girou em torno da 
competência do tribunal administrativo 
para afastar o artigo 15 da LC 24/75, 
uma vez que, segundo o artigo 28 da lei 
13.457/09, do estado de São Paulo, é 
vedado afastar a aplicação de lei por 
inconstitucionalidade no processo 
administrativo tributário, exceto 
quando a inconstitucionalidade foi 
proclamada em ADI ou por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal 
(STF), desde que o Senado tenha 
suspendido a execução da norma. 

Debate 

Entre os conselheiros favoráveis ao 
fisco, Valério Pimenta de Morais 
afirmou ser “impensável” que um estado 
pague por benefícios concedidos por 
outra unidade da Federação. Para ele, a 
concessão unilateral de benefícios por 
um estado não pode repercutir nos 
demais. 
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“Independentemente da normatividade 
do artigo 15 da LC 24/75, resta 
inaceitável a transferência do custo dos 
benefícios fiscais para os demais entes 
federativos. A concessão unilateral por 
um estado-membro não pode repercutir 
nos outros entes da federação. Se 
aceitarmos o creditamento, o estado de 
São Paulo estará pagando pelo benefício 
dado pelo estado do Amazonas, o que é 
impensável”, afirmou o julgador. 

Já o conselheiro Carlos Della Monica 
defendeu a tomada de créditos pelo 
contribuinte, afirmando que o 
afastamento não cabe ao fisco estadual, 
uma vez que a legislação reconhece os 
benefícios fiscais e só poderia ser 
afastada pelo Supremo. “Fica patente 
que esses benefícios fiscais [da Zona 
Franca de Manaus] irradiam para as 
operações interestaduais, sendo aos 
demais estados vedado impedir o 
aproveitamento. Não há que se falar em 
glosa de crédito, sendo que a 
inconstitucionalidade da lei que 
reconhece os benefícios fiscais só se 
pode declarar pelo STF”. 

Também favorável à tese do 
contribuinte, o conselheiro Alberto 
Podgaec entendeu que o artigo 15 da LC 
24 aplica-se aos benefícios fiscais pós-
Constituição de 1988. Segundo ele, a 
validade do dispositivo foi reconhecida 
pelo próprio Confaz, no Convênio 
190/2017, que permitiu aos estados 
anistiar débitos do ICMS. “Os próprios 
estados-membros do Confaz 
entenderam que os benefícios aplicados 
sob a guarda desse dispositivo são 
legítimos”. 

Contudo, a conselheira Maria Augusta 
Sanches, que votou a favor do fisco, 
argumentou que, segundo o artigo 8 da 
mesma LC 24, é necessária a celebração 
e ratificação de convênio pelos estados 
para a concessão e revogação de 
benefícios fiscais relacionados ao ICMS. 

“Não cabe o argumento de que São Paulo 
não poderia obstar a aplicabilidade da 
legislação amazonense, visto que não se 
está declarando inconstitucionalidade 

de ato ou lei de outra unidade da 
federação, mas simplesmente 
cumprindo a legislação em vigor”, 
declarou. 

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. 
 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/tit-sp-fisco-pode-
afastar-creditos-de-icms-sobre-
produtos-da-zona-franca-de-manaus-
30032022 
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O risco do improviso: TCU e 
nomeação de dirigentes de 
agências reguladoras 

Em decisão recente, Corte afirmou sua 

competência para realizar controle 

prévio de nomeações para agências 

• ANDRÉ DE 

CASTRO O. P. BRAGA 

30/03/2022 05:55 

 
comentários 

Crédito: Fotos Públicas 

Na semana passada, em decisão 
cautelar, o ministro do TCU Walton 
Rodrigues determinou a suspensão do 
ato de indicação de Carlos Baigorri para 
o cargo de presidente da Anatel. Inédita 
na história do tribunal, a decisão 
buscava, na prática, impedir a realização 
da sabatina de Baigorri no Senado. 

De acordo com Rodrigues, a indicação, 
feita pelo presidente Jair Bolsonaro, 
teria violado o art. 24 da Lei Geral de 
Telecomunicações, que estabelece o 
limite de cinco anos para o mandato de 
membros do Conselho Diretor da 
Anatel. O tema é controverso porque 
Baigorri já atua como conselheiro desde 

outubro de 2020. Se ficar na presidência 
pelos próximos cinco anos, Baigorri 
atuará como dirigente da agência por 
seis anos e meio, extrapolando o limite 
legal. 

Ao defender a indicação, a AGU alegou 
que o limite estaria vinculado ao cargo e 
não à pessoa. Como os cargos de 
presidente e conselheiro são distintos, 
não haveria impedimento para que 
Baigorri atuasse na nova função por 
cinco anos. Seu período como 
conselheiro poderia ser descartado do 
cálculo. 

Após “repensar durante a noite”, 
Rodrigues modificou os termos de sua 
determinação. Em novo despacho, 
entendeu que a indicação seria válida, 
desde que o mandato de Baigorri como 
presidente terminasse em novembro de 
2024, quando terá completado cinco 
anos no Conselho Diretor. O plenário do 
TCU ratificou essa segunda decisão. 

Há no mínimo três maneiras de avaliar a 
atuação do TCU no caso. 

A primeira passa pelo mérito da decisão. 
Aqui, o TCU parece ter interpretado 
corretamente a lei. O limite de cinco 
anos para o mandato dos dirigentes 
busca prevenir a captura do agente 
regulador por grupos políticos e 
econômicos. Por essa lógica, o limite 
deve ser aplicado à pessoa, potencial 
capturado, e não ao cargo. 
Posicionamento diferente, tal como o 
defendido pela AGU, poderia levar a 
indicações oportunistas e à permanência 
dos mesmos dirigentes por tempo 
indeterminado nas agências. 

Por uma segunda perspectiva, caberia 
avaliar se o TCU detém competência 
para sustar os efeitos da indicação feita 
pelo presidente da República, ato que 
não guarda qualquer relação com a 
gestão financeira do governo. Embora 
haja bons argumentos para se defender 
a incompetência do TCU no caso, a 
realidade se impõe. 
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Nos últimos 30 anos, a legislação 
confusa e a jurisprudência errática do 
STF levaram à criação de um amplo 
espaço de discricionariedade para o 
TCU, que dele se vale para tomar 
decisões e emitir comandos sobre os 
mais variados temas. Nas palavras do 
ministro Walton Rodrigues, usadas na 
sessão plenária que debateu a indicação 
de Baigorri, as ações do TCU podem 
alcançar “qualquer ilegalidade 
perpetrada no âmbito da administração 
pública federal”. Hoje, esse é o 
entendimento predominante no 
tribunal. 

Por fim, surge a pergunta: o arranjo 
institucional que emerge do caso é bom? 
Isto é: a possibilidade de o TCU realizar 
um controle prévio de legalidade das 
nomeações de dirigentes de agências 
reguladoras, eventualmente 
suspendendo indicações do presidente 
da República e sabatinas no Senado, 
contribuirá para melhorar a qualidade 
da regulação brasileira e da governança 
das agências? Gerará segurança jurídica 
ou impasses? O assunto deve ser objeto 
de reforma legislativa? São questões a 
serem avaliadas no julgamento do 
mérito do processo ou em estudos 
futuros do TCU, sem improviso. 

ANDRÉ DE CASTRO O. P. 
BRAGA – Doutorando em 
Administração Pública e Governo pela 
FGV-SP, mestre em Direito e 
Desenvolvimento pela FGV Direito SP, 
pesquisador do Observatório do TCU da 
FGV Direito SP + sbdp e sócio do 
escritório Gomes Braga Advocacia. 
 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/controle-publico/tcu-
nomeacao-dirigentes-agencias-
reguladoras-30032022 
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5G: leis municipais de antenas 
devem se alinhar à legislação 
federal 

Alinhamento garantirá instalação 

ordenada e desburocratizada sem abrir 

mão da preservação paisagística 

• LUCIANO 

STUTZ 

30/03/2022 05:40 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Foi há pouco tempo, no final do ano 
passado, que tivemos avanços concretos 
relacionados à chegada da tecnologia 5G 
no Brasil. E eles se materializaram na 
forma do edital da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) que 
estabeleceu as regras e condições para 
que a nova rede móvel pudesse ser 
implementada no país. A partir do 
edital, o leilão do 5G foi organizado, 
responsabilidades foram determinadas, 
e prazos foram definidos para que 
nossas cidades pudessem se organizar e 
se preparar para que o novo serviço seja 
utilizado por seus habitantes. 

Desde a década de 1990, quando filas se 
formaram para a aquisição dos 

primeiros telefones celulares, não nos 
recordamos de uma expectativa tão 
grande pela chegada de uma nova 
geração de conectividade. Isso muito se 
deve ao que o 5G promete fazer pela 
nossa sociedade: transformar ainda 
mais as nossas vidas, os nossos hábitos e 
a maneira como lidamos com as 
máquinas e a automação. 

No entanto, para que a rede móvel de 
quinta geração funcione 
adequadamente, possibilitando que 
esses benefícios se tornem realidade, é 
fundamental lidarmos com questões 
estruturais que devem, 
obrigatoriamente, ser encaradas. 
Falamos aqui da modernização dos 
equipamentos, das infraestruturas de 
suporte para telecomunicações e das leis 
que regulam suas instalações – 
sobretudo as leis municipais de antenas. 

Não é possível que o país caminhe para 
um futuro conectado pelo 5G sem que as 
cidades atualizem suas regulamentações 
para instalação de torres, postes e 
mastros que suportam as antenas do 5G. 
É verdade que já temos uma lei federal 
(Lei Geral de Antenas, 
13.116/2015) e um Decreto Federal 
(10.480/2020) que dão as diretrizes, 
mas é nos municípios que as instalações 
ocorrem e elas devem obedecer às leis 
locais de uso e ocupação do solo. 

Mesmo que a Anatel tenha elaborado 
um projeto de lei padrão para que os 
municípios o tenham como modelo para 
renovar suas próprias leis, é imperativo 
que as autoridades municipais tenham 
sua parte da iniciativa e, com 
alinhamento total à legislação federal, 
renovem suas leis e adotem as boas 
práticas de desburocratização de 
processos, definindo regras claras para 
questões que, eventualmente, ainda 
possam despertar polêmicas. 

É amplamente conhecido, por exemplo, 
que a rede móvel de 5G requer de cinco 
a dez vezes mais antenas que o 4G para 
cobrir satisfatoriamente uma mesma 
área geográfica. Apenas nessas 
condições a nova tecnologia poderá 
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oferecer aos usuários o seu melhor 
desempenho. Essas novas antenas do 
5G, ao contrário do que estamos 
acostumados a ver pelas grandes 
estruturas das tecnologias anteriores, 
são pequenos equipamentos que podem 
ser instalados discretamente em bancas 
de jornal, no mobiliário urbano e em 
fachadas de estabelecimentos 
comerciais, com menor impacto visual e 
sem prejuízos urbanísticos. 

Em razão de seu baixo impacto visual, as 
regulamentações federais eliminaram a 
necessidade de licenciamento municipal 
para as estruturas de suporte desses 
equipamentos de pequeno porte. As 
infraestruturas de pequeno porte são 
definidas no texto do Decreto Federal 
10.480/2020 de acordo com limites 
precisos de tamanho, em volume e em 
altura – de até 300 litros, não podendo 
ampliar a altura da edificação em que 
estiver instalada em mais de três metros 
ou em mais de 10%. 

Temos notado, no entanto, alguns 
projetos de leis municipais de antenas 
que, em nome de uma pretensa busca 
por mais inovação e desburocratização, 
pretendem incluir todo o tipo de 
infraestruturas para telecomunicações 
na categoria de pequeno porte. Em um 
cenário como esse, teríamos permitida, 
sem licenciamento ou autorização prévia 
do município, a construção, por 
exemplo, de postes novos de até 25 
metros de altura, o que equivaleria a um 
prédio de oito andares. 

Ocorre que os que defendem essa falsa 
modernização não são os mesmos que 
implantam ou instalam a infraestrutura, 
ou sequer enfrentam os processos de 
licenciamento e suas consequências 
administrativas nas cidades brasileiras. 
Notamos um movimento muito 
saudável entre os legisladores e 
executivos municipais na direção de 
estabelecer processos mais ágeis e 
eficientes para reger as relações 
administrativas entre o público e o 
privado, mas não se pode desperdiçar 
essas boas intenções e o momento único 
do 5G para tentar estabelecer pautas 

para benefícios imediatos e 
questionáveis, porém que tragam riscos 
a médio prazo. 

Ao permitir que estruturas grandes 
sejam instaladas nas cidades sem a 
análise e o aval do poder municipal, 
corre-se o risco das reclamações 
posteriores dos cidadãos, dos gestores 
municipais ou de outros que se 
incomodem. Geralmente essas 
reclamações acabam em disputas 
administrativas ou judiciais e, nesse 
momento, é a aprovação prévia da 
municipalidade, concretizada na licença 
de instalação, que garante a 
permanência da infraestrutura e, por 
consequência, da cobertura de sinal 
estabelecida a partir dela. 

No que se refere a essa questão do porte 
das infraestruturas para 
telecomunicações, é, sim, muito 
importante que tenhamos estabelecida a 
necessidade de um licenciamento prévio 
para estruturas de algum impacto 
paisagístico. Eles já podem ser feitos de 
maneira mais rápida, não burocrática e 
com prazos definidos. Basta seguir o que 
já preveem atualmente as leis federais e 
as modernas leis aprovadas com base no 
projeto de lei padrão da Anatel. 

Por outro lado, as facilidades exageradas 
que, em um primeiro momento, podem 
dar a ideia de inovação, oferecem risco 
de termos, na infraestrutura de suporte, 
o quadro de discussões urbanísticas no 
nível do que vemos hoje para os postes 
de energia elétrica e sua ocupação pelos 
cabos de telecomunicações. A instalação 
de estruturas de grande porte mediante 
o licenciamento é sinônimo de 
segurança jurídica para os 
investimentos feitos e para a 
continuidade da prestação do serviço. 
Defender sua implantação sem a 
consulta e aprovação prévia é ignorar o 
histórico de questionamentos e 
discussões urbanísticas que o setor 
enfrentou até chegar à maturidade atual. 

É cristalino que o alinhamento das leis 
municipais de antenas com a legislação 
federal deve ser observado atentamente 



53 

 

e nos detalhes. Só esse alinhamento 
garantirá a instalação ordenada de 
infraestruturas de telecomunicações, 
respeitando a necessidade, de fato 
urgente, de desburocratização dos 
processos administrativos, mas não às 
custas da preservação paisagística de 
nossas cidades ou do estabelecimento de 
um ambiente nocivo de repulsa aos 
postes e torres. 

Retomando a ideia que deu início a este 
texto, foi há pouco tempo que tivemos os 
primeiros avanços reais nesse campo. 
Não podemos permitir que discussões 
como as das antenas do 5G atrapalhem o 
desenvolvimento da tecnologia no 
Brasil. 

LUCIANO STUTZ – Presidente da 
Associação Brasileira de Infraestrutura 
para as Telecomunicações (Abrintel). 
Engenheiro industrial eletricista, atuou 
em empresas como Light, Eletrobras, 
Telefônica/Vivo e Nextel. É 
especializado em Regulação de 
Telecomunicações pela Universidade de 
Brasília (UnB) e possui MBA Executivo 
em Administração e Gestão de Empresas 
pelo Instituto Coppead de 
Administração da UFRJ 
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Crédito: Pixabay 

Empresas em dificuldade possuem 
alternativas para a superação do estado 
de crise, para muito além da tão 
conhecida e custosa recuperação 
judicial. 

Meios de autocomposição como a 
negociação antecedente, introduzida na 
nossa legislação pela Lei 14.112/20, 
mediação e recuperação extrajudicial 
são exemplos dessas alternativas e que 
devem ser priorizadas porque são mais 
apropriadas ou menos onerosas, a 
depender das características da empresa 
e da estrutura da dívida. 

A agilidade no reconhecimento da 
situação de crise e na contratação de 
assessores jurídicos e financeiros 
especializados é decisiva para o 
diagnóstico e prescrição do remédio 
mais adequado ao soerguimento da 
atividade. Afinal, o tempo também tem 
seu custo. 

Evidentemente, para cada mal, um 
remédio; para cada caso, uma solução 
adequada; para cada bolso, uma escolha 
no cardápio de alternativas destinadas à 
superação do estado de crise de uma 
empresa. 

Empresas em dificuldade envolvem 
grupos heterogêneos de interesses, 
divididos entre devedora, credores e 
outros interessados, o que muitas vezes 
não torna a composição extrajudicial 
uma solução possível. Para estes casos, a 
lei oferece o processo de recuperação 
judicial, instrumento que possibilita a 
organização racional dos credores para 
uma negociação coordenada, sob a 
tutela do Poder Judiciário. 

Contudo, esta escolha tem um custo e a 
pergunta é: quem paga a conta? 

Apesar de a indagação não ser 
propriamente nova, decisão judicial 
proferida em fevereiro em processo de 
recuperação judicial reforça um 
movimento que demonstra que o 
judiciário está menos tolerante com 
devedores que não arcam custos do 
processo, criando mais uma variável na 
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análise de riscos.      O empresário em 
crise não é obrigado a ajuizar sua 
recuperação judicial e a razão é muito 
simples: não há punição no Brasil para o 
insolvente que permanece inerte ou 
simplesmente encerra suas atividades 
irregularmente. 

A escolha do momento e do instrumento 
a ser utilizado para superação da crise é 
do empresário, que deve colocar na 
balança o tempo e o custo da medida a 
ser adotada, o conhecido estigma 
vinculado ao processo e as dificuldades 
de financiamento após o ajuizamento do 
pedido, ao lado da confortável 
suspensão de suas ações e execuções, 
que promove verdadeiro “respiro” para a 
empresa em crise. 

Ocorre que o “respiro”, que decorre da 
opção pela recuperação judicial, pode 
transformar-se em verdadeiro “suspiro 
final”, caso o empresário não tenha a 
exata dimensão das consequências, 
riscos e ônus inerentes à judicialização 
de sua crise, cujo desdobramento final, 
como regra, será a concessão da 
recuperação ou a decretação da falência. 

Por um lado, o deferimento do 
processamento da recuperação judicial 
representa um alívio para a empresa, 
pois acarreta a suspensão de execuções e 
medidas de constrição de bens – o 
chamado stay period –, um processo 
organizado envolvendo todos os 
credores a ela sujeitos, além de reflexos 
para os credores não sujeitos (que 
normalmente se resumem ao fisco e a 
credores com garantias fiduciárias), a 
fim de preservar a função social da 
empresa. 

Por outro, trata-se de processo oneroso, 
destinado às atividades 
economicamente viáveis e que pode 
acarretar a falência da empresa se a 
negociação com os credores for 
infrutífera, isto é, se os credores em sua 
maioria não aprovarem o plano 
apresentado pela devedora ou se, apesar 
de aprovado, este não for cumprido pelo 
devedor. 

O presente artigo busca colocar luz 
quanto aos custos envolvidos em uma 
recuperação judicial, o que impõe ao 
empresário lúcida reflexão acerca de sua 
capacidade em arcar com a própria 
superação de crise, quando opta pela 
judicialização do processo. 

Recuperar-se custa caro. O processo de 
recuperação judicial é oneroso e muitas 
vezes não recomendável para 
microempresas e empresas de pequeno 
porte, que representam a grande 
maioria das empresas brasileiras.[1] 

Além dos custos com a contratação de 
advogados e assessores para elaboração 
do plano e de empresa especializada 
para elaboração dos laudos que devem 
acompanhar o plano, o devedor deverá 
arcar com despesas obrigatórias em 
processos dessa natureza, destacando-se 
as custas judiciais iniciais, despesas com 
a realização de assembleia geral de 
credores, publicações de editais e 
honorários do administrador judicial. As 
custas iniciais e os honorários do 
administrador judicial estão 
diretamente atrelados ao passivo sujeito 
à recuperação judicial. 

As custas iniciais são de 1% sobre o valor 
da causa[2], que, por sua vez, deve refletir 
o passivo sujeito à recuperação, ainda 
que, não raramente, os juízes aceitem o 
seu pagamento diferido, isto é, o 
pagamento parcelado sob pena de 
indeferimento do processamento. 

O custo dos auxiliares do juízo também 
não pode ser desprezado. O 
administrador judicial, 
obrigatoriamente nomeado pelo juiz 
para fiscalizar as atividades da empresa 
em crise, administrar o processo e 
cumprir com diversas atribuições 
contábeis, financeiras e jurídicas 
listadas em lei, tem seus honorários 
fixados pelo juiz em patamar limitado a 
5% do passivo da empresa em crise. Sua 
remuneração é fixada por decisão 
judicial que deve levar em consideração 
não apenas o montante da dívida, mas a 
complexidade do trabalho a ser 
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desempenhado e a capacidade de 
pagamento da devedora. 

Iniciada a recuperação judicial, a 
drástica situação econômico-financeira 
de muitas empresas acaba por gerar uma 
verdadeira bola de neve relacionada ao 
próprio custo do processo de 
recuperação, e que se soma ao passivo 
devido aos credores. Este é o caso das 
custas diferidas e dos honorários do 
administrador judicial. 

A Lei de Recuperações e Falências (Lei 
11.101/05) não dispõe expressamente 
sobre as consequências do 
inadimplemento dos custos obrigatórios 
relacionados a esse processo, embora 
preveja a convolação da recuperação em 
falência em caso de descumprimento 
das obrigações assumidas no plano de 
recuperação. 

Reconhecido o custo da recuperação 
judicial, situação como esta leva-nos a 
perguntar se a melhor solução seria a 
decretação da falência ou a extinção da 
recuperação judicial. É dizer: quem deve 
pagar esta conta? 

Recente decisão da 2ª Vara de Falências 
e Recuperações Judiciais da Comarca de 
São Paulo reconheceu como 
consequência do inadimplemento dos 
honorários do administrador judicial 
pela devedora a extinção da recuperação 
judicial.[3] 

No caso, depois de a empresa em 
recuperação ser intimada diversas vezes 
a efetuar o pagamento da remuneração 
do administrador judicial, sem que o 
fizesse, reconheceu-se que o pagamento 
dos honorários constituiria pressuposto 
para o regular desenvolvimento do 
processo e o feito foi extinto, com a 
revogação da medida que suspendeu as 
ações e execuções contra a devedora, 
fazendo com que esta voltasse ao status 
quo anterior ao pedido de recuperação 
judicial. 

Em casos como este, a conta do processo 
de recuperação judicial ajuizado sem a 
capacidade de pagamento de seus custos 

e despesas obrigatórias não é arcada 
apenas pela devedora. 

Não se pode esquecer que a 
judicialização da crise de uma empresa 
afeta os demais envolvidos, no caso, 
credores e diversos outros interessados 
que devem arcar com os custos reflexos 
do processo frustrado, sem 
desconsiderar a movimentação da 
máquina judiciária e a própria 
segurança do crédito. 

Logo, a conta envolve uma série de 
fatores, que passam pelo tempo do 
processo, seus custos, os impactos para 
a devedora, para os credores e para o 
mercado em geral. 

Curiosamente, a análise de risco, cuja 
falta em muitos casos pode ser a própria 
causa da crise de uma empresa, 
novamente volta ao centro da mesa, 
quando a decisão pelo ajuizamento da 
recuperação não vem acompanhada do 
cálculo dos custos de um processo como 
este. 

Se quem paga a conta não é apenas a 
devedora, mas todos os envolvidos 
direta ou indiretamente no processo, 
esse cálculo deve ser contemplado na 
análise de riscos inerentes à recuperação 
judicial. 

 

[1] Tanto é assim, que pende de 
aprovação projeto de lei intitulado 
Marco Legal do Reempreendedorismo, 
que cria mecanismos eficientes e menos 
onerosos para reestruturação, 
negociação e liquidação de micro e 
pequenas empresas. 

[2] O valor pode alterar a depender do 
Estado. Em São Paulo, por exemplo, o 
valor mínimo é de 5 e o máximo de 
3.000 UFESPs. Para o exercício de 
2022, o valor da UFESP é de R$ 31,97. 

[3] Processo n. 1049122-
24.2021.8.26.0100, cuja sentença de 
extinção foi proferida em 10/02/2022. 
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Brasil 

Área técnica do TCU pede 
ajustes, mas dá aval à venda 
da Eletrobras 
 
Auditores dão sinal verde para o 
prosseguimento da operação, mas 
querem mudanças no “valuation" 
 
Por Murillo Camarotto — De 
Brasília 
29/03/2022 05h00  Atualizado há 7 
horas 

 

 

Aroldo Cedraz: expectativa é que 
ministro aprove privatização da 
Eletrobras — Foto: Jorge 
William/Agência O Globo 

A área técnica do Tribunal de Contas da 
União (TCU) concluiu o parecer 
referente à segunda etapa do processo de 
privatização da Eletrobras. Conforme 
antecipado na semana passada 
pelo Valor, os auditores deram sinal 
verde para o prosseguimento da 
operação, mas pedem alguns ajustes no 
“valuation” - processo pelo qual é 
calculado o valor das ações da 
companhia. 
 
O documento está agora sob análise do 
Ministério Público de Contas, que já 

vinha trabalhando em uma versão 
preliminar do relatório. Existe no 
tribunal uma expectativa de que o 
parecer do procurador Rodrigo 
Medeiros siga até o fim desta semana 
para o gabinete do relator, ministro 
Aroldo Cedraz. 
 
A partir daí, será iniciada a fase 
considerada mais sensível do processo, 
no qual a análise também será 
submetida às circunstâncias políticas da 
privatização. Se nada sair do roteiro 
vigente hoje, o relator deverá aprovar a 
operação, possivelmente com algumas 
ressalvas como já fez na primeira etapa 
do processo, que avaliou o valor das 
usinas e dos contratos da Eletrobras. 
 
Após a análise, que não tem data 
definida para ser concluída, Cedraz 
submeterá sua proposta de voto para o 
plenário de ministros. O colegiado 
poderá arrematar a votação no mesmo 
dia ou, na hipótese mais provável, algum 
ministro pedirá vista. 
 
O “timing” é o principal fator de risco da 
operação envolvendo a Eletrobras. O 
governo espera receber o sinal verde 
definitivo no TCU na primeira quinzena 
do mês que vem para não comprometer 
o cronograma da desestatização, que 
seria a primeira do presidente Jair 
Bolsonaro. Por isso, um eventual atraso 
no aval do órgão de controle pode 
colocar o processo no meio do processo 
eleitoral, o que dificultaria a conclusão. 
 
Além das eleições, pesam sob o 
cronograma a programação dos fundos 
que podem se interessar em subscrever 
ações na operação. Essas organizações 
precisam de um horizonte mínimo de 
segurança para preparar os aportes. 
 
Caso algum ministro peça vista, é grande 
o risco de um movimento para que o 
período de análise seja restringido. Pelas 
regras internas do TCU, qualquer pedido 
de vista com prazo superior a 20 dias 
pode ser submetido ao aval do plenário. 
Apesar disso, a praxe no tribunal é 
respeitar pedidos até o prazo máximo 
previsto, de 60 dias. 
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Durante o julgamento do leilão do 5G, 
no ano passado, o próprio Cedraz foi 
vítima de um motim dos colegas, 
encabeçado pelo ministro Jorge 
Oliveira, que é amigo da família 
Bolsonaro e foi indicado ao TCU pelo 
presidente. Com apoio de outros 
ministros governistas, ele conseguiu 
limitar a sete dias o pedido de vista 
solicitado pelo colega, que tratou o 
episódio como um “desrespeito inédito” 
no tribunal de contas. 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/29/area-tecnica-do-tcu-pede-
ajustes-mas-da-aval-a-venda-da-
eletrobras.ghtml 
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Finanças 

Exportadoras mantêm US$ 70 
bi fora do Brasil 
 
Diferença entre valor exportado e 
câmbio contratado mostra que 
empresas não internalizam recursos 
apesar de alta da taxa de juros 
 
Por Felipe Saturnino — De São 
Paulo 
29/03/2022 05h04  Atualizado há 7 
horas 

 

 

Carlos Calabresi, da Garde Asset: 
expectativa por uma reversão do 
fenômeno — Foto: Claudio Belli/Valor 

Companhias exportadoras têm optado 
por manter seus dólares fora do Brasil, 
apesar do aumento das taxas de juros no 
país. Mais de um ano após o início do 
ciclo de aperto monetário, a 
internalização de recursos ainda não se 
materializou. Levantamento do Valor 
Data com base nos dados da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex) e do Banco 
Central mostra, na verdade, que a 
diferença do acumulado em 12 meses 
entre as exportações físicas e o câmbio 
contratado continua nas máximas 
históricas. 
 
A chamada “boca de jacaré” do dólar 
continuou a se abrir e alcançou US$ 70 

bilhões até 18 de março - alta de 26% em 
relação ao fim de 2021. Em setembro, a 
diferença entre as exportações 
embarcadas e o câmbio comercial 
contratado era de US$ 46,6 bilhões. Já 
em dezembro, ficou em US$ 55,6 bilhões 
e, em fevereiro, em US$ 68,2 bilhões. 
 
O gestor de moedas do ASA Hedge, 
Marcello Curvello, afirma que é natural 
que uma parte dos dólares se mantenha 
no exterior. “Não necessariamente todos 
os recursos usados pelos exportadores 
brasileiros vão ser internalizados. No 
longo prazo, tem que haver esse ‘gap’ 
[lacuna], já que parte desse dinheiro é 
vertido para inúmeros serviços de 
grandes exportadoras lá fora”, diz. “Mas 
hoje olhamos um câmbio contratado 
muito abaixo do embarcado, o que 
também não é natural. O normal seria 
rodar só um pouco abaixo.” 
 
Curvello prefere observar o diferencial 
pela ótica do balanço de pagamentos do 
BC, mas diz que, sob qualquer análise, a 
diferença está muito alta. Segundo ele, 
há menos catalisadores para esse 
diferencial no momento, já que o grosso 
da desalavancagem de grandes 
exportadoras atingiu as metas 
estabelecidas e a taxa básica de juros se 
encontra no maior patamar desde abril 
de 2017, a 11,75% ao ano. 
 

 
 
Em outubro, o diretor de política 
monetária do Banco Central, Bruno 
Serra, afirmou num evento que uma 
“baixa contratação de câmbio comercial 
no período recente” havia levado a um 
intervalo “pouco usual” e “muito 
relevante” em relação ao saldo 
comercial. Segundo ele, isso se devia ao 
processo de pagamento de dívidas 
corporativas externas e não havia sobra 
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relevante de caixa das empresas no 
exterior que tivesse impacto sobre a 
dinâmica do câmbio. 
 
Na avaliação do diretor de investimentos 
(CIO) da Garde Asset Management, 
Carlos Calabresi, a lacuna, que passou a 
aumentar em 2019 e se intensificou em 
2020 e 2021, era explicada inicialmente 
pela estratégia das empresas de manter 
caixa no exterior a fim de otimizar fluxos 
para honra de compromissos. “Mas o 
câmbio se comportou tão mal no 
período, a volatilidade ficou tão grande, 
que as empresas começaram a 
diversificar com investimentos lá fora”, 
pondera. 
 
O chefe de estruturação e vendas de 
derivativos do Bank of America (BofA), 
Nuno Martins, diz que as empresas que 
concentram os maiores volumes de 
exportações mantêm balanços 
dolarizados e se financiam 
majoritariamente em moeda forte, o que 
implica menos incentivos para 
manterem grandes reservas em real. Ele 
aventa a hipótese de que a diferença 
pode ter aumentado nos últimos meses 
porque o volume exportado cresceu com 
os maiores preços de commodities, mas 
as obrigações das empresas em divisa 
brasileira não aumentaram na mesma 
magnitude. 
 
“Não acho que seja uma questão 
relacionada a um risco estrutural do 
Brasil, mas o fato de que as companhias 
estejam montadas de uma maneira tal 
que a gestão de caixa é menos 
relacionada a aspectos macro e muito 
mais ligada à gestão de risco e equilíbrio 
do balanço”, diz Martins. “Uma 
companhia com moeda funcional em 
dólar gerencia o negócio dela nessa 
divisa. Portanto, não faz sentido 
acumular reserva em outra moeda que 
não o dólar apenas para se apropriar de 
juros maiores.” 
 
Já Calabresi, da Garde, espera que haja 
uma reversão do fenômeno e observa 
que, na margem, os dados já têm 
melhorado com o regime de juros 
maiores. A diferença mensal entre as 
exportações físicas e o câmbio 

contratado caiu de US$ 5,5 bilhões em 
dezembro para US$ 3,8 bilhões em 
fevereiro e estava em US$ 4,7 bilhões em 
março até o dia 18. 
 
“O juro aqui está muito alto, o 
diferencial com o exterior subiu demais 
e a volatilidade baixou bastante. Saímos 
da faixa dos 16% a 18% de volatilidade 
implícita e colamos mais nos pares rand 
sul-africano e peso mexicano, com uma 
volatilidade 12% a 14%. Você passa a ter 
um regime que vale a pena, enquanto o 
custo para ter dólar lá fora aumenta”, 
diz. 
 
O diferencial de juros elevado tem 
atraído investidores estrangeiros e está 
por trás da apreciação do real nas 
últimas semanas. 
 
Calabresi afirma que a internalização de 
recursos deveria contribuir com uma 
queda ainda maior do dólar comercial. A 
Garde, que mantém posições vendidas 
na moeda, projeta que o fluxo cambial 
fechará o ano positivo em US$ 20 
bilhões, mas o gestor diz que o fluxo para 
bolsa está tão forte que provavelmente 
esse número será revisado. Dados mais 
recentes do BC indicam fluxo cambial 
favorável em US$ 9,5 bilhões no ano, 
dos quais US$ 7 bilhões são da conta 
financeira e US$ 2,5 bilhões, da 
comercial. 
 
Curvello, da ASA, prevê um fluxo 
cambial positivo em US$ 25 bilhões e diz 
que, em tese, poderia ser ainda maior 
caso houvesse uma maior internalização 
de recursos de exportadores. Isso 
poderia, inclusive, contribuir com 
quedas mais expressivas do dólar. No 
entanto, o gestor avalia que a maior 
parte do movimento de baixa já ocorreu. 
Segundo ele, o fundo hoje não possui 
uma aposta direcional no real, mas 
opera com uma posição conjugada com 
venda em dólar e compra em bolsa. 
 
“Saímos de R$ 5,70 no início do ano para 
R$ 4,75. Em R$ 5,25 achávamos que 
estava de bom tamanho o movimento. 
Creio que um ambiente de altas de juros 
pelo Fed [Federal Reserve, o banco 
central dos Estados Unidos] não casa 
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bem com um cenário de céu de 
brigadeiro para emergentes, com tanto 
fluxo de entrada assim”, pondera. 
 
Já a economista do BTG Pactual Iana 
Ferrão avalia que o fluxo comercial 
tende a aumentar neste ano pela alta 
expressiva do saldo das exportações 
embarcadas devido aos maiores preços 
de commodities. No entanto, pondera 
que a tendência é que a lacuna não se 
reduza significativamente. “Se 
mantivermos um gap similar ao de 
2022, estamos falando de um fluxo 
comercial de US$ 30 bilhões, o que já é 
muito maior do que no ano passado”, 
aponta. 
 
A projeção do banco é que a balança 
comercial fechará o ano com saldo 
positivo de US$ 75 bilhões. “A 
expectativa é que o fluxo para o Brasil 
siga forte, não só pelas commodities, que 
se manifestam no canal comercial, mas 
também pelo canal financeiro, que tem 
sido o destaque no início de ano”, diz. 
 

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

ia/2022/03/29/exportadoras-mantem-

us-70-bi-fora-do-brasil.ghtml 
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Empresas 

Rio+Saneamento assina 
contrato da Cedae e planeja ir 
ao mercado 
 
Sociedade entre Águas do Brasil e Vinci 
Partner dobra a atuação do grupo do 
setor de saneamento no país 
 
Por Gabriel Vasconcelos — Do Rio 
29/03/2022 05h03  Atualizado há 3 
horas 

 
A empresa Rio+Saneament o, sociedade 
do grupo Águas do Brasil e da gestora de 
fundos de investimento Vinci Partners, 
assinou ontem com o governo do Rio de 
Janeiro o contrato de concessão dos 
serviços de água e esgoto no chamado 
Bloco 3 da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 
(Cedae). A área reúne 22 bairros da Zona 
Oeste do Rio e outros 18 municípios 
fluminenses. 
 
O negócio, informa a Águas do Brasil, 
mais que dobra o número de municípios 
atendidos pela empresa (33) e deve 
incrementar a receita das operações do 
grupo em R$ 800 milhões, aumento de 
50% com relação à entrada de caixa das 
concessões que já mantinha nos Estados 
do Rio, São Paulo e Minas Gerais (R$ 1,6 
bilhão). 
 
A assinatura do contrato exige 
pagamento da outorga de R$ 2,2 bilhões, 
a ser honrada com capital próprio dos 
acionistas e um empréstimo ponte com 
sindicato de quatro bancos, a ser quitado 
em 36 meses e cuja monta não é 
revelada. 
 
Comum no modelo de negócio das 
concessões de saneamento, o 
empréstimo ponte serve à quitação 
imediata de obrigações contratuais e 
tem o valor refinanciado pela parte 

tomadora junto a bancos públicos ou 
multilaterais com prazo de pagamento 
maior, superior a 20 anos. O presidente 
da Rio+Saneamento, Leonardo Righetto 
diz que, além desse mecanismo, a 
empresa também vai emitir títulos de 
dívida. 
 
“Vamos utilizar linhas [de 
financiamento de longo prazo] como as 
do BNDES e as do BID, mas vamos 
também ao mercado de capitais, com 
debêntures de infraestrutura e ‘green 
bonds’”, diz Reghetto. Essa emissão, no 
entanto, não deve acontecer no 
curtíssimo prazo, sugere. 
 
Conforme previsto em edital, a nova 
concessionária depositou nas contas do 
Estado a primeira parcela da outorga 
bilionária que lhe permitiu vencer a 
disputa com a concorrente Aegea - que 
opera dois dos quatro blocos de 
saneamento do Rio - no leilão realizado 
no fim do ano passado. Trata-se de R$ 
1,43 bilhão ou 65% do montante total do 
compromisso. O restante será pago em 
duas vezes: uma segunda parcela de R$ 
330 milhões (15%) daqui a seis meses, ao 
fim da operação assistida pela Cedae, e 
outra de R$ 440 milhões (20%) quando 
concluído o terceiro ano da concessão. 
 
O mesmo receituário que servirá às 
outorgas (misto de capital privado com 
captações em mercado), além da geração 
de caixa do próprio negócio, deve ser 
utilizado para reunir os recursos a serem 
investidos ao longo dos 35 anos de 
concessão. A Rio+Saneamento projeta 
investir R$ 4,7 bilhões para ampliar a 
rede de água e esgoto a fim de ampliar 
receita e atingir as metas de 
universalização estipuladas em contrato 
- 99% da população com água encanada 
e 90% com esgoto tratado. 
 
No leilão realizado no apagar das luzes 
de 2021, em 29 de dezembro, a Águas do 
Rio fez proposta sozinha. Somente 
depois de confirmado o negócio é que a 
Vinci comprou a participação de 40% da 
Rio+Saneamento, o que, nas palavras de 
Righetto, lhe impõe parcela equivalente 
nas obrigações de pagamento e 
investimento da empresa. Segundo o 
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executivo, a entrada da Vinci foi crucial 
para dar “musculatura financeira” à 
operação. “Conseguimos estruturar 
financiamento em excelentes condições 
e nos foi oferecido mais que o dobro do 
[montante] necessário”. Noutras 
concessões, como a de Alagoas, a Vinci 
chegou a integrar consórcios com 
propostas derrotadas encabeçadas pela 
Águas do Brasil. 
 
O Bloco 3 era estratégico para o futuro 
da Águas do Brasil. Segundo Righetto, o 
grupo não enxerga muitas 
oportunidades neste ano eleitoral para 
além da eventual concessão municipal 
de Porto Alegre. Além disso, desde 2012, 
a Águas do Brasil opera, junto com a 
BRK Ambiental (consórcio ZonaOeste+) 
o esgoto e a comercialização dos serviços 
de saneamento nos 22 bairros da Área de 
Planejamento 5 (AP-5), na zona oeste da 
capital fluminense. 
 
Esses bairros - 48% do território da 
cidade - integram o Bloco 3 e terão 
somente a distribuição de água passada 
à Rio+Saneamento, enquanto o esgoto 
permanece com o antigo consórcio. Os 
dois negócios têm, agora, a Águas do 
Brasil como sócio comum, o que facilita 
tratativas e praticamente garante o 
controle do grupo sobre o serviço de 
esgoto após 2032, quando termina a 
primeira concessão. 
 

 

Leonardo Righetto: “Vamos usar linhas 
de longo prazo como as de BNDES e 
BID, mas também vamos ao mercado 
com debêntures de infraestrutura e 
‘green bonds’” — Foto: Leo 
Pinheiro/Valor 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/29/rio-saneamento-
assina-contrato-da-cedae-e-planeja-ir-
ao-mercado.ghtml 
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Empresas 

Auren, a nova elétrica de CPP 
e Votorantim, estreia na B3 
 
Controladora da CESP e com foco em 
ativos renováveis, nova elétrica tem 
receita líquida pro-forma de R$ 6,5 
bilhões e mira aquisições 
 
Por Robson Rodrigues e Ivo 
Ribeiro — De São Paulo 
29/03/2022 05h03  Atualizado há 3 
horas 

 
Fruto da reorganização societária dos 
ativos do grupo Votorantim e do fundo 
canadense CPP Investiments no setor de 
energia, a Auren Energia estreou ontem 
suas ações no Novo Mercado da B3, 
avaliada em torno de R$ 16 bilhões. A 
companhia chega com disposição para 
crescer e se posicionar entre as grandes 
geradoras de energia do país. Diz estar 
pronta para novas aquisições de ativos 
renováveis, segmento que definiu como 
seu principal foco de negócio. 
 
Entre as operações incoporadas na nova 
empresa está a ex-estatal Companhia de 
Energia do Estado de São Paulo, a CESP, 
arrematada em 2018, que se tornou 
subsidiária integral da Auren. Ela 
contribui com fatia relevante do 
portfólio gerador da Auren. 
 
Com receita operacional líquida pró-
forma de R$ 6,5 bilhões no ano passado 
- somando resultados de Votorantim 
Energia com VTRM (ativos eólicos) e 
CESP -, a elétrica fechou seu primeiro 
dia de negociação na B3 com alta de 
1,91% na ação, animando os investidores 
que apostaram na estratégia. Em relação 
a 2020, cresceu, em receita, 12% ante os 
R$ 5,8 bilhões. 
 
Os resultados dos balanços da CESP e 
VTRM ainda serão separados no 
primeiro trimestre, informou o vice-
presidente Financeiro e de Novos 

Negócios, Mário Antônio Bertoncini. “A 
Auren, per si, começa a partir de hoje 
[ontem], mas já virá com números pró-
forma deste trimestre”, afirmou. 
 
A elétrica passa a dispor de um portfólio 
de 3,3 GW de capacidade, alguns 
projetos em andamento que devem 
entrar em operação até o fim do ano. E 
recursos no caixa para desembolsar. São 
cerca de R$ 1,5 bilhão para 
investimentos em novos projetos. A 
meta é que em 2026 a companhia 
alcance 5,2 GW de potência, reduzindo a 
exposição a fontes hídricas, que hoje 
compõem mais de 70% da sua geração. 
 
Em entrevista ao Valor, o diretor-
presidente da Auren, Fabio Zanfelice, é 
categórico ao afirmar que pretende 
crescer em renováveis e no mercado 
livre de energia e relembra que a nova 
empresa surgiu destinada a investir 
especificamente em ativos do setor. 
 
Capitalizada e com alavancagem 
financeira de 1,5 vez na relação dívida 
líquida sobre o Ebitda -, a empresa tem 
espaço no balanço para se endividar e 
fazer frente a investimentos e aquisições 
Entretanto, no atual contexto de 
escalada de juros e custo de capital 
elevado, a Auren deve sair às compras 
com capital próprio. 
 
No mercado há um cardápio de 
geradoras à venda, como a Eletrobras - 
cuja privatização ainda depende de 
definições jurídicas -, a Ibitu, Rio 
Energy, Renova, usinas colocadas à 
venda pela EDP, entre outros. “Estamos 
preparados para fazer qualquer 
aquisição de qualquer tamanho do setor 
elétrico hoje”, disse Zanfelice sem dar 
detalhes de quais empreendimentos 
estão de olho. 
 
Ele destaca: “Estamos capitalizados, 
temos capacidade financeira e técnica 
para fazer aquisições e vamos continuar 
avaliando ativos, além do plano de 
crescimento orgânico da empresa. 
 
Uma das vias de expansão será por meio 
da geração solar, com projetos em 
andamento que vão adicionar 1,7 GW. A 
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meta é que em quatro anos a fonte ocupe 
34% do portfólio total de 5,2 GW 
previsto hoje para a elétrica. 
 
A Auren tem dois projetos solares para 
desenvolver no Brasil, mas o desafio na 
pressão das cadeias produtivas. No 
último ano, o custo das placas solares 
subiu cerca de 8% puxado pelo custo do 
frete, alta dos preços das commodities e 
volatilidade do câmbio, o que pode fazer 
com que alguns geradores revejam 
investimentos. 
 
“Temos tempo para observar a evolução 
dos preços e consideramos que os preços 
dos painéis solares sofreram impacto 
devido à pandemia, fatores de produção 
na China e logística, mas dentro da nossa 
estratégia temos tempo para fazer a 
aquisição destes equipamentos. Mas se 
persistir este cenário de custo de 
equipamento, tanto solar quanto eólico, 
vamos mais cedo ou mais tarde observar 
um aumento no preço da energia no 
longo prazo”, diz. 
 
Na geração eólica, a Auren opera hoje 
parques no Piauí que têm potência de 
geração instalada de 600 MW. Mais 400 
MW têm previsão de começar operação 
até o final do ano. Já a capacidade de 
geração da CESP, com destaque para a 
usina de Porto Primavera, é de 1.624 
MW, do total de 2,3 GW de fonte hidro 
em operação e 160 MW de pequenas 
usinas em desenvolvimento. A empresa 
está ainda montando um parque híbrido 
(eólica e solar), de 68 MW a estrutura 
solar, no Piauí, junto aos seus ativos. 
 
Na atividade de comercialização - que 
era executada pela Votorantim Energia -
, os executivos da empresa acreditam 
que o atual negócio tem condições de ser 
muito mais arrojado. A empresa tem 2,6 
GW médios de energia comercializados 
e cerca de 500 clientes. 
 
Com a modernização prevista do setor 
elétrico, no projeto de lei 414/2021 que 
ainda tramita no Congresso Nacional, 
em que um dos pilares é o crescimento 
do mercado livre, a estratégia para este 
segmento vai desde a gestão de energia 
para novos clientes de menor porte, 

digitalização da comercialização e até 
clientes de baixa tensão. 
“A expectativa é termos clientes 
menores com uma margem um pouco 
maior para fazer jus a estes produtos que 
eles vão demandar (...). Nós temos uma 
meta de dobrar o número de clientes e 
chegar a 1000 clientes dentro de um 
ano”, afirma. 
 
Na reestruturação e incorporação de 
ativos para formação da Auren, o bloco 
societário passou a ter a Votorantim S.A. 
com 37,7% do capital, o CPP 
Investiments com 32,1% e ações 
pulverizadas no mercado 30,2% - 
acionistas que eram minoritários na 
CESP e migraram para a nova 
companhia, agora robustecida e com um 
portfólio diversificado de ativos. 
 

 

Fábio Zanfelice, presidente: “Estamos 
preparados para fazer qualquer 
aquisição de qualquer tamanho do setor 
elétrico hoje”, diz, sem revelar mais 
informações — Foto: Carol 
Carquejeiro/Valor 

 

Retorne ao índice 
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Agronegócios 

Agro tem o frete mais caro em 
fevereiro, mas preço não 
compensa reajuste do diesel 
 
É o que aponta índice criado pela 
plataforma Fretebras 
 
Por Fernanda Pressinott, Valor — 
São Paulo 
29/03/2022 09h30  Atualizado há 58 
minutos 

 
Os preços do frete rodoviário para 
o agronegócio foram os mais caros do 
país em fevereiro. Em média, o valor por 
quilômetro rodado por eixo ficou em R$ 
1,03, segundo índice criado pela 
plataforma Fretebras (IFPF), o que 
representou uma alta de 0,87% na 
comparação com o mesmo mês de 2021. 
 
Em seguida vieram os fretes de produtos 
industrializados, que chegaram ao valor 
médio de R$ 1, com alta anual de 2,07%. 
Por fim, os fretes de insumos para 
construção ficaram em R$ 0,98 por 
quilômetro rodado por eixo, uma 
elevação de 0,54%. 

 

Fretes para cargas do agro foram os mais 
caros do país em fevereiro — Foto: Valor 

No ano, o aumento nos fretes do 
agronegócio chegou a 0,66%. E nos 
últimos 12 meses, a variação positiva 

ficou em 1,96%. A alta não acompanhou, 
portanto, o aumento de 41,48% no preço 
do diesel S500 na bomba registrado pela 
ANP no período. 
 

Clima prejudica 

 
A pesquisa também mostra que os 
problemas climáticos enfrentados nos 
últimos meses no Brasil, que quebraram 
a produção de verão, desaceleraram o 
crescimento do agronegócio. Entre 
janeiro e fevereiro de 2022, o volume de 
fretes do agro publicados na plataforma 
FreteBras aumentou 11%. 
Historicamente, os primeiros meses do 
ano registram aumento de fretes acima 
dos 50% no setor. 
 
Entretanto, como uma espécie de 
compensação, o número de veículos 
disponíveis para realizar o transporte de 
cargas foi menor em fevereiro do que em 
janeiro. 
 
Bruno Hacad, diretor de operações da 
Fretebras, afirma que, “quando existe 
um aumento no volume de fretes e uma 
redução nos veículos disponíveis, a 
tendência natural é o preço do frete 
subir. Porém, a pressão por redução de 
custos causada pelas incertezas 
climáticas fez com que o preço dos fretes 
do agro ficasse praticamente estável. A 
desaceleração no crescimento do agro 
também forçou a mão dos produtores no 
custo do transporte”. 
 

Tendência de alta 

 
Apesar dos números da Fretebras, o 
setor espera que os preços subam mais 
nas próximas semanas. Em entrevista 
ao Valor, Alexandre Gonçalves Sousa, 
diretor de marketing na Everlog, que 
faz gestão de fretes, diz que os 
embarcadores estão tentando 
renegociar contratos para compensar os 
reajustes do diesel. “Devemos ver um 
efeito em cadeia nos próximos meses, 
que logo chegará ao consumidor.” 
 
As altas só não aconteceram ainda 
porque todas as pontas estão perdendo 
um pouco a rentabilidade, conscientes 
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de que o consumidor final não tem como 
absorver todo o aumento do diesel e dos 
custos de produção. “Para os 
embarcadores conseguimos às vezes 
mexer em uma ou outra tarifa, no 
seguro, essas coisas. A estratégia é 
renegociar tudo”, afirma Sousa. 
 
O caminhoneiro autônomo é o mais 
prejudicado e, na tentativa de ajudá-lo, a 
Fretebras criou um subsídio que prevê a 
devolução de 10% do valor do 
combustível para o motorista que 
abastecer na rede de postos parceiros da 
plataforma. Segundo Hacad, serão 
gastos R$ 7 milhões nesse subsídio. 
 

Frete x diesel 

 
A pesquisa da Fretebras também mostra 
que o valor médio do frete por 
quilômetro por eixo no Brasil ficou em 
de R$ 1,01 em fevereiro, enquanto que o 
preço do diesel ficou em R$ 5,59. 
 
As regiões Sul e Sudeste apresentaram o 
quilômetro por eixo mais caro em 
fevereiro (R$ 1,02). Os valores mais 
baixos foram registrados no Nordeste 
(R$ 0,99) e no Centro-Oeste (R$ 0,97). 
 
Na comparação entre janeiro e fevereiro 
de 2022, a maior alta do preço do frete 
foi registrada no Sul - 1,53%. Isso 
aconteceu por ter sido percebido um 
aumento mais acelerado no número de 
fretes do que o volume de caminhões 
disponíveis. Enquanto o número de 
fretes publicados na plataforma subiu 
4,69%, o volume de veículos na região 
caiu 5,51%, puxando para cima o valor 
do frete. 
 
O Índice FreteBras de Preço do Frete 
(IFPF) têm base na análise de mais de 8 
milhões de fretes cadastrados na 
plataforma, que tem 675 mil 
caminhoneiros cadastrados e 17 mil 
empresas assinantes. 
 
https://valor.globo.com/agronegocios/
noticia/2022/03/29/agro-tem-o-frete-
mais-caro-em-fevereiro-mas-preco-
nao-compensa-reajuste-do-diesel.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Comissão de juristas começa a 
elaborar marco legal para 
inteligência artificial 
 
Grupo terá 120 dias para propor texto, a 
pedido do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
29/03/2022 05h04  Atualizado há 2 
horas 

 

 

Villas Bôas Cueva: transparência e 
accountability serão temas a serem 
debatidos — Foto: Divulgação 

O Brasil poderá passar a ter um marco 
legal para o uso e desenvolvimento 
da inteligência artificial (IA). Um 
grupo de 18 juristas começa a 
trabalhar, a partir de amanhã, em 
um projeto de regulação, a pedido do 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG). Terá 120 
dias para propor uma minuta de texto. 

O desafio será desenhar um normativo 
que dê conta do paradoxo da 
inteligência artificial. A tecnologia, 
segundo especialistas, tem potencial 
de salvar vidas e de ajudar 
em soluções para as mudanças 
climáticas, mas também 
traz riscos à liberdade e 
à privacidade das pessoas. A ideia, 
de acordo com integrantes da comissão, 
é encontrar um equilíbrio para criar 
balizas que 
protejam direitos fundamentais, mas 
não freiem inovações. 
 
“A regulação poderá estabelecer as bases 
para o desenvolvimento de tecnologias e 
aplicações que utilizem inteligência 
artificial de forma a proporcionar um 
ambiente fértil para o desenvolvimento 
e inovação ao mesmo tempo em que são 
preservadas as liberdades 
fundamentais, por meio destas medidas 
tomadas para a contenção de riscos, 
proporcionando uma IA sustentável e 
legítima”, diz o ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), que preside a 
comissão. 
 
O nome remete a algo do futuro, mas a 
inteligência artificial já 
está presente no dia a dia. A 
tecnologia é usada em diversos ramos - 
para pesquisa na internet, definir 
um diagnóstico ou tratamento de sa
úde, rotas de trânsito e 
para seleção de currículos. Também 
é aplicada para análise de 
comportamentos do consumidor, em 
controles de estoques de empresas e 
no atendimento ao público, por meio 
dos chatbots. 
 
O início das discussões no Congresso 
ocorre em meio 
ao aumento nos investimentos das 
empresas em inteligência artificial, 
muito impulsionados pela pandemia. 
Levantamento da Universidade 
Stanford, nos Estados Unidos, 
apontou que, no ano passado, foram 
alocados US$ 93,5 bilhões em 
desenvolvimento de IA no mundo - mais 
do que o dobro do registrado em 2020. 
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A IBM divulgou, no ano passado, 
uma pesquisa que mostra o Brasil à 
frente de outros países da América 
Latina no uso da IA. De acordo com o 
estudo, 40% dos profissionais de 
tecnologia da informação (TI) 
entrevistados disseram ter implantado a 
inteligência artificial nas empresas onde 
trabalham - o índice na América Latina é 
de 21%. 
 
No mesmo levantamento - intitulado de 
Global AI Adoption Index 2021 -
, 94% dos profissionais de TI disseram 
ser importante para os negócios 
conseguir explicar como a máquina 
chegou a determinada decisão. 
 
De acordo com o ministro Villas Bôas 
Cueva, do STJ, transparência e 
accountability (controle e 
responsabilização) serão temas 
debatidos pelos juristas. Assim como, 
diz ele, os direitos dos indivíduos e 
benefícios e impactos da inteligência 
artificial. 
 
Um dos mais acalorados pontos de 
debate é sobre 
a responsabilidade por erros - um 
acidente com carro autônomo ou 
uma decisão automatizada que impede o 
acesso à saúde, por exemplo. Para 
especialistas ouvidos pelo Valor, o 
melhor seria seguir o modelo 
de responsabilidade subjetiva, em 
que a punição recai apenas se 
demonstrado o dolo ou a culpa em 
provocar o dano. 
 
“A adoção da responsabilidade objetiva 
pressupõe que o erro é risco da 
atividade. Pode impactar negativamente 
o desenvolvimento e a comercialização 
dessas ferramentas de IA”, diz o 
advogado Fabrício da Mota Alves. Ele 
integra a comissão de juristas e o 
Conselho Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais e da Privacidade 
(CNPD), braço consultivo da 
Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD). 
 
Também integrante da comissão, 
Juliano Souza de Albuquerque 
Maranhão, pesquisador associado 

do Centro de Inteligência 
Artificial da USP, afirma que a futura 
legislação deve prever padrões mínimos 
de governança, com relatórios de 
impacto, registro do funcionamento do 
sistema e cuidados na seleção dos dados. 
“A norma deve ser combinada com uma 
autorregulação setorial, um código de 
boas práticas que poderia ser 
reconhecido por uma autoridade 
nacional de IA”, diz o advogado, sócio do 
Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados 
Associados. 
 
Para a professora da Universidade de 
Brasília (UnB) Ana Frazão, que também 
compõe a comissão, o ideal é criar um 
modelo que converse com o de outros 
países. “Esse é um assunto de relevância 
mundial, que precisa ter um marco legal 
que não impossibilite o Brasil na 
inserção no cenário global”, afirma. 
 
Na União Europeia, há um projeto de 
marco legal em discussão. De acordo 
com Igor Baden Powell, do escritório 
ASBZ, pelo texto, o peso regulatório 
varia de acordo com 
o risco da tecnologia - baixo, 
moderado ou alto. O chatbot, por 
exemplo, teria risco baixo. “Por outro 
lado, pela proposta, 
o reconhecimento facial ficaria 
banido.” 
 
O uso do reconhecimento facial é 
polêmico também no Brasil. Já gerou 
litígios pela aplicação da tecnologia em 
transporte público e lojas, sem 
consentimento das pessoas. Há decisões 
recentes da Justiça que mandam 
suspender a captação de imagens 
pelo Metrô de São 
Paulo e ViaQuatro, que opera a Linha 
4-Amarela do Metrô paulistano (ações 
nº 1010667-97.2022.8.26.0053 e nº 
1090663-42.2018.8.26.0100). 
 
As ações foram movidas pelo Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), que integra um movimento 
internacional de banimento das câmaras 
de reconhecimento facial. A avaliação da 
entidade é que há pouca transparência 
sobre como funcionam e sobre o 
compartilhamento dos dados com 
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terceiros. “Os benefícios não superam os 
danos individuais e coletivos que violam 
o direito de ir e vir, de privacidade”, 
afirma Luã Cruz, pesquisador do 
programa de direitos digitais do Idec. 
 
Em nota, a ViaQuatro diz que aguarda 
julgamento de recurso pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo e que o 
sistema, objeto da ação, não permitia o 
reconhecimento facial. O Metrô, 
também por nota, informa que prestará 
todos os esclarecimentos à Justiça. E 
acrescenta que o sistema de 
monitoramento obedece aos requisitos 
da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). 
 
Para o advogado Ricardo Freitas, do 
LBCA, ainda é difícil prever todo o 
potencial da inteligência artificial. Ainda 
assim, diz, é importante ter um 
normativo. “Ao mesmo tempo que a lei 
pode ter o risco de engessar inovações, a 
ausência de norma pode impedir ou 
atrasar investimentos. Hoje há 
insegurança. Por que uma empresa é 
processada por uso da IA e outra não?” 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/29/comissao-de-juristas-
comeca-a-elaborar-marco-legal-para-
inteligencia-artificial.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ decide sobre correção de 
depósitos judiciais 
 
Discussão está na Corte Especial e 
impacta ações de cobrança de todo o 
país 
 
Rio 

28/03/2022 16h59  Atualizado há 5 
horas 

 
As ações de cobrança poderão ficar 
um pouco mais "pesadas" para 
o devedor a partir desta quarta-feira 
(30). Haverá sessão na Corte Especial, 
a mais alta instância do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), e os 
ministros pretendem se posicionar de 
forma definitiva sobre a correção dos 
depósitos judiciais. 
 
Eles vão dizer se o devedor, ao depositar 
a quantia em juízo, quita a sua dívida - 
como manda a jurisprudência atual - ou 
se lá na frente, quando o credor retirar o 
valor da conta, ainda terá que arcar com 
os juros. 
 
Esse julgamento teve início em junho do 
ano passado. Dois ministros se 
posicionaram desde então. Um para 
cada lado. A relatora, ministra Nancy 
Andrighi, entendeu por 
responsabilizar o devedor, o que 
alteraria a jurisprudência. Já Paulo de 
Tarso Sanseverino votou contra. 
 

Entenda 

 
Quando a 2ª Seção julgou esse tema em 
caráter repetitivo, no ano de 2014, 
considerou que cabe aos bancos que 
gerenciam as contas judiciais fazer 
a correção dos depósitos. 
 
As instituições financeiras arcam com 
os juros e a correção monetária do 

momento em que o dinheiro é 
depositado pelo devedor até a data do 
levantamento da quantia pelo credor. 

 

Dinheiro — Foto: pexels 

Mas desde 2016 existem divergências na 
Corte. A primeira decisão em sentido 
diferente foi proferida no ano de 2016 
pela 3ª Turma. Os ministros foram mais 
abrangentes: disseram que depósito não 
constitui pagamento. 
 

Acerto de contas 

 
Sendo assim, o devedor continuaria em 
mora. Se lá na frente - quando o credor 
levantar o dinheiro - a correção feita pelo 
banco não for suficiente, ele precisaria 
comparecer e pagar a diferença. 
 
Isso pode acontecer quando o juiz 
determina correção diferente. Os bancos 
fazem a atualização pela poupança, 
enquanto que as condenações podem 
prever, por exemplo, NPC e juros. 
 
Esse tema vem de um pedido de vista 
coletiva. Será retomado, na sessão de 
quarta-feira, com o posicionamento do 
ministro João Otávio de Noronha. 
 
BMW x Nett Veículos 
 
O recurso que está em análise na Corte 
Especial - e servirá como precedente 
para todo o país - é o desdobramento de 
uma ação de cobrança movida pela 
concessionária Nett Veículos, de São 
Paulo, contra a BMW Brasil (REsp nº 
1820963). 
 
Havia um contrato de exclusividade para 
a revenda de veículos da marca, esse 
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contrato foi cancelado, e a 
concessionária obteve na Justiça o 
direito ao pagamento. 
 
O valor do depósito, nesse caso, segundo 
a concessionária, está R$ 3 
milhões abaixo do que o estabelecido 
na decisão. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/03/stj-decide-
sobre-correcao-de-depositos-
judiciais.ghtml 
 

Retorne ao índice  
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Legislação 

Brasil na OCDE e proteção de 
dados pessoais 
 
A ANPD tem de fato buscado, mesmo 
com recursos limitados, avançar com o 
tema das transferências internacionais 
Por Marcela Mattiuzzo e Isabella 
Aragão 
 
29/03/2022 05h04  Atualizado há 7 
horas 

 
Após diversos esforços, no dia 25 de 
janeiro, o Brasil foi oficialmente 
convidado a ingressar na Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), sendo seu processo 
formal de participação aprovado, de 
forma unânime, pelos membros do 
Conselho. O ingresso do Brasil na OCDE 
não é tema totalmente pacificado - 
havendo aqueles que entendam ser um 
esforço muito grande cujos resultados 
são futuros e incertos -, mas tem sido 
uma das prioridades do governo federal 
nos últimos anos, razão pela qual o 
convite para iniciar as discussões de 
adesão à instituição foi recepcionado 
com entusiasmo. 
 
Porém, o procedimento não é simples 
formalidade, sendo resultado de um 
rigoroso processo de avaliação. O 
Conselho deve decidir se vai abrir ou não 
discussões para o ingresso de potenciais 
novos membros a partir da verificação 
dos seguintes elementos: 1) o grau de 
preparação dos países, envolvendo 
governança econômica e pública; a 
habilidade, capacidade e envolvimento 
dos países para participar da instituição; 
e o alcance e impacto desses países na 
economia global; 2) o compromisso dos 
países com os valores da OCDE e com as 
obrigações impostas aos membros; 3) a 
estrutura institucional dos países (como 
tipo de governo, divisão de poderes, 

autoridade de concorrência, dentre 
outros); 4) os principais indicadores 
econômicos (envolvendo população, 
área, importações e exportações etc); e 
5) a relação dos países com a OCDE, 
envolvendo a participação em seus 
órgãos, a aderência a seus instrumentos 
legais e a participação em programas de 
relações globais. 
 
A ANPD tem de fato buscado, 
mesmo com recursos limitados, 
avançar com o tema das 
transferências internacionais 
 
A partir do momento em que o Brasil 
confirmar sua adesão aos valores, visão 
e prioridades refletidos na Declaração de 
Visão dos 60 Anos da OCDE e na 
Declaração do Conselho Ministerial, a 
instituição preparará um roteiro 
individual para o processo de avaliação, 
envolvendo a análise de legislações, 
políticas e práticas brasileiras, e seu grau 
de alinhamento com normas e melhores 
práticas da entidade. 
 
Dentre os diversos instrumentos legais 
relevantes da OCDE a serem seguidos 
pelos países-membros da instituição, 
destacam-se algumas temáticas a que o 
Brasil precisa devotar particular 
atenção: meio ambiente, governança, 
finanças e ciência & tecnologia são as 
mais relevantes delas. Se certamente 
esse é um desafio a ser enfrentado, é 
também uma grande oportunidade para 
o país e, especificamente pensando em 
instrumento que tocam em temas de 
proteção de dados pessoais, pode ajudar 
a que a agenda brasileira avance em 
questões relevantes. 
 
A recomendação do Conselho relativa às 
Diretrizes para a Proteção da 
Privacidade e dos Fluxos 
Transfronteiriços de Dados Pessoais, 
adotada em setembro de 1980 e 
atualizada em julho de 2013, é um 
exemplo. Ela visa promover e proteger 
os valores fundamentais da privacidade, 
as liberdades individuais e o livre fluxo 
global de informações, a fim de fomentar 
o desenvolvimento das relações 
econômicas e sociais entre os membros 
da OCDE. As orientações representam o 
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primeiro conjunto de princípios sobre 
privacidade acordado 
internacionalmente e foram feitas para 
endereçar preocupações decorrentes do 
aumento da utilização de dados pessoais 
e dos riscos de restrições dos fluxos de 
informações transfronteiriços para as 
economias globais. 
 
Por aqui, o tema de transferência 
internacional de dados caminha a passos 
lentos. Nos últimos anos, a Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais - LGPD) foi editada e 
estabeleceu alguns mecanismos para 
lidar com essa questão. Tais 
mecanismos podem envolver decisões 
de adequação - ou seja, permitir o 
compartilhamento apenas para países 
ou organismos internacionais que 
proporcionem grau de proteção de 
dados pessoais adequado ao previsto na 
LGPD, conforme avaliado pela 
autoridade competente, a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
brasileira (ANPD); ou o oferecimento e 
comprovação de garantias de 
cumprimento dos princípios, dos 
direitos do titular e do regime de 
proteção de dados previstos na LGPD, 
em diversos formatos - como quando a 
transferência resultar em compromisso 
assumido em acordo de cooperação 
internacional, por exemplo. 
 
A ANPD vem indicando que pretende 
regular o assunto. Em 2021, tornou 
pública sua agenda regulatória, 
comprometendo-se a iniciar o processo 
regulatório sobre transferência 
internacional ainda em 2022, e tornou-
se membro do Global Privacy 
Enforcement Network, rede de 
reguladores de privacidade e proteção de 
dados. Porém, a Autoridade tem 
encontrado dificuldades em especial por 
conta de sua estrutura extremamente 
enxuta e da enorme gama de assuntos 
com as quais precisa lidar e disciplinar. 
 
No entanto, se faltava incentivo para que 
o tema de transferências internacionais 
fosse priorizado, certamente essa 
possibilidade de entrada na OCDE vem 
para suprir essa lacuna. Mostrar-se o 
mais adequado possível ao maior 

número de instrumentos da organização 
pode ser determinante para ditar o ritmo 
do processo de análise brasileiro e 
inclusive para que o Brasil largue na 
frente de outros países postulantes. Do 
lado da ANPD, o que se pode dizer até 
agora é que a autoridade tem de fato 
buscado, mesmo com recursos 
limitados, avançar com o tema. Quem 
sabe essa possibilidade de ingresso na 
organização internacional não venha 
para dar maior centralidade à agenda de 
proteção de dados pessoais brasileira - 
certamente ganhariam todos, em 
especial os cidadãos. 
 
Marcela Mattiuzzo e Isabella 
Aragão são, respectivamente, 
sócia de VMCA Advogados, 
doutoranda em direito comercial e 
mestre em direito do estado; e 
advogada de VMCA Advogados e 
pós-graduanda em direito digital 
na UERJ 
 
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/2022/03/29/brasil-na-ocde-e-
protecao-de-dados-pessoais.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Petrobras ‘não tem lugar para 
aventureiro', diz presidente 
da estatal demitido por 
Bolsonaro 
 
Joaquim Silva e Luna afirmou ainda 
que empresa não pode fazer política 
pública e 'menos ainda' política 
partidária 
 
Manoel Ventura e Daniel Gullino 
29/03/2022 - 12:11 / Atualizado em 
29/03/2022 - 12:26 
 

O presidente da Petrobras, Joaquim 
Silva e Luna, demitido por Bolsonaro 
Foto: Adriano Machado / Reuters 
 

BRASÍLIA — Na primeira manifestação 

pública após ser demitido da 

presidência da Petrobras, o general 

Joaquim Silva e Luna disse nesta terça-

feira que a estatal, por lei, não pode fazer 

política pública com os preços dos 

combustíveis e "menos ainda" política 

partidária. Afirmou também que não há 

espaço para “aventureiros” na empresa. 

 

— A empresa está bem cuidada, tem uma 

governança muito forte. Não tem lugar 

para aventureiros, não cabe. Uma 

andorinha só não faz verão. As decisões 

são coletivas. As decisões passam por 

várias instâncias — disse o general, 

durante evento no Superior Tribunal 

Militar (STM). 

 

Depois, Silva e Luna reforçou: 

— Não há lugar para aventureiro dentro 

da empresa hoje. A não ser que mude a 

legislação. Mude a lei, mude a 

Constituição, aí tem. Mas hoje não tem 

espaço para aventureiro dentro da 

empresa. 

 

Menos de três semanas após o reajuste 

de 18,77% na gasolina e de 24,9% no 

diesel na refinaria, o presidente Jair 

Bolsonaro decidiu ontem demitir 

Joaquim Silva e Luna, general da reserva 

e ex-ministro da Defesa que estava no 

comando da Petrobras há 343 dias. Em 

ano eleitoral, Silva e Luna se tornou alvo 

de críticas do governo e do Congresso 

após o aumento. 

 

O economista Adriano Pires, 

especialista do setor de óleo e gás, 

diretor do Centro Brasileiro de 

Infraestrutura (CBIE) e com 

interlocução com políticos em Brasília, 

irá assumir o cargo, confirmou o 

Ministério de Minas e Energia (MME) 

na noite de ontem. 

 

Nesta terça-feira, Silva e Luna disse que 

a Petrobras é “uma empresa estatal 

vestida de privada” e que não há 

monopólio. Afirmou ainda que o Preço 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/petrobras-pires-defende-politica-de-precos-mas-ja-falou-favor-de-subsidio-temporario-25452920
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/petrobras-pires-defende-politica-de-precos-mas-ja-falou-favor-de-subsidio-temporario-25452920
https://oglobo.globo.com/economia/futuro-presidente-da-petrobras-adriano-pires-se-reuniu-com-bolsonaro-no-domingo-saiba-quem-ele-e-25452674
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de Paridade Internacional (PPI) — que 

equipara os preços nacionais ao valor do 

dólar e do barril de petróleo — é apenas 

uma referência. E afirmou que, se os 

preços não fossem reajustados, havia 

risco de desabatescimento. 

 

— O PPI é apenas uma referência, pelo 

amor de Deus, é uma referência. Nós 

ficamos 57 dias sem mexer no preço dos 

combustíveis. O barril do Brent saiu de 

US$ 82 e foi a US$ 137 sem mexer no 

preço. O que definiu a manobra? O 

desabastecimento. Ninguém consegue 

importar mais por um preço mais baixo 

— disse. 

 

Silva e Luna afirmou que informou isso 

ao governo federal. 

— Informamos ao governo, participei de 

reuniões, expliquei isso aí. Depois foi 

toda essa confusão que a mídia tem 

divulgado, a mídia não… tem sido feita 

por informações de interesse duvidoso. 

 

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, 

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 

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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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 
 

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 
 



22 

 

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 
 

O desabastecimento é um risco porque a 

Petrobras é responsável por menos de 

60% do mercado de derivados de 

petróleo no país. O restante é importado. 

Se há descasamento de preços, os 

importadores privados se recusam a 

comprar mais caro para vender mais 

barato. 

 

Ainda presidente da Petrobras (ele só 

deixa o cargo em 13 de abri),  o general 

participou nesta terça-feira de um 

evento no STM chamado de  "O Brasil 

em Transformação". Ele falou sobre as 

ações da Petrobras e sobre as 

prioridades da empresa. 

Silva e Luna disse que, passados 25 da 

quebra do monopólio do petróleo, a 

Petrobras ainda tem dificuldade de 

explicar isso para a sociedade, inclusive 

autoridades, sem citar nomes. 

 

— Já conversei com autoridades, 

autoridades de alto nível. Conversando 

com a pessoa, explica isso aí, ele 

entende. Acaba de entender, está no 

racional. Aí ele muda para o modo 

emocional e começa a pergunta: “mas 

por que não baixa o preço do petróleo? 

Por que não coloca não sei o que? Porque 

não faz política pública?” No meu caso 

específico que vim de Itaipu, lá podia 

fazer política pública, (perguntam): “por 

que você fazia e agora não faz isso 

aqui?”. Por causa disso, que é lei — 

afirmou Silva e Luna, sem citar nomes, 

lembrando que antes de ir para a 

Petrobras foi diretor-geral de Itaipu. 

 

Silva e Luna lembrou que a Petrobras é 

uma estatal de capital aberto, com 63% 

de capital privado. 

— É essa a empresa que a gente tem que 

cuidar dela, para dar resultado. E não 

pode…Tem responsabilidade social? 

Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. 

Pode fazer política partidária? Muito 

menos ainda. É o que nós temos como 

empresa para cuidar. Fica difícil para a 

cabeça de muita gente entender, “por 

que não faz isso”, “por que não comunica 

dessa forma”, “acho que está falhando 

na comunicação”. Não, a empresa não 

pode fazer política partidária, a empresa 

não pode fazer política pública. Não 

pode, não pode fazer. É a lei que não 

permite — disse o general 

demissionário. 

 

Silva e Luna lembrou que a Petrobras 

teve três trimestres de prejuízos 

seguidos em 2020, que a empresa saiu 
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da área de distribuição e está vendendo 

metade do seu parque de refino. 

 

Afirmou ainda que as variações de 

preços na bomba não são 

responsabilidade da empresa. Citou que, 

em 2021, a gasolina vendida pela 

Petrobras nas refinarias subiu R$ 0,92. 

Enquanto na bomba a alta foi de R$ 2,05 

por litro. 

 

— As empresas ou países que tabelaram 

combustíveis tiveram perda de 

capacidade de investimentos. A parte 

mais gritante é a Venezuela, porque não 

tem como investir, fazer manutenção de 

refinaria. O próprio pessoal vai embora. 

Se quiser retomar hoje refino na 

venezuela vai demorar cinco anos para 

começar. não é uma coisa que vira a 

chave — disse. 

Ele afirmou que a Petrobras perdeu US$ 

40 bilhões entre 2010 e 2015 por segurar 

os preços. 

 

— Nós temos 31 ações contra a Petrobras 

de 2010 a 2015, num período em que o 

preço ficou caladamente tabelado. Deu 

um prejuízo de 40 bilhões de dólares. 

Dessa dívida monstra que a Petrobras 

tem, teve tabelamento de preços feito na 

surdina. 

 

Silva e Luna reformou o risco de 

desabastecimento: 

— Risco de desabastecimento. Porque aí 

ninguém vai querer importar 

combustíveis mais caros para vender 

mais barato. E também a instabilidade 

regulatória dos preços afasta 

investidores. 

 

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

trobras-nao-tem-lugar-para-

aventureiro-diz-presidente-da-estatal-

demitido-por-bolsonaro-1-25453414 

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-nao-tem-lugar-para-aventureiro-diz-presidente-da-estatal-demitido-por-bolsonaro-1-25453414
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-nao-tem-lugar-para-aventureiro-diz-presidente-da-estatal-demitido-por-bolsonaro-1-25453414
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-nao-tem-lugar-para-aventureiro-diz-presidente-da-estatal-demitido-por-bolsonaro-1-25453414
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-nao-tem-lugar-para-aventureiro-diz-presidente-da-estatal-demitido-por-bolsonaro-1-25453414
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Mundo 

‘O trabalho e a democracia 
estão intimamente ligados’, 
diz ministra da Espanha que 
negociou volta de direitos 
trabalhistas 
 
Yolanda Díaz, hoje a política mais 
popular do seu país, diz que a ortodoxia 
econômica se esgotou e que, apesar da 
polarização política, a maioria da 
população quer acordos e calma 
 
Henrique Gomes Batista 
29/03/2022 - 04:53 

Aprovação: Yolanda Díaz é a política 

mais popular da Espanha, segundo 

pesquisa deste mês. Nova legislação 

tratará da 'revolução do cuidado' Foto: 

Europa Press News/VIA GETTY / 22-

2-2022 

 
BRASÍLIA — “Apesar da polarização, a 

maioria das pessoas quer acordos, calma 

e previsibilidade”, disse ao GLOBO 

Yolanda Díaz, segunda vice-primeira-

ministra e ministra do Trabalho da 

Espanha, responsável por articular a 

reforma trabalhista aprovada em seu 

país no final do ano passado, 

que reverteu em parte a liberalização do 

mercado de trabalho implementada em 

2012 pelo então governo conservador.  

Segundo Díaz, a reforma resultou em um 

aumento de 139% nos empregos 

formais, na comparação entre fevereiro 

deste ano e o mesmo mês do ano 

passado. 

 

Díaz deu a entrevista exclusiva às 

vésperas de sua chegada ao Rio, onde 

fala amanhã em um encontro promovido 

pela Uerj e o Grupo de Puebla, formado 

por lideranças de esquerda, e que terá a 

presença do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Depois, irá a São Paulo, 

onde se reunirá com empresários. A 

ministra contou como se alcançou o 

acordo que pôs a Espanha na agenda 

política brasileira, ao ser mencionado 

pelas campanhas da oposição ao 

presidente Jair Bolsonaro. “Estou 

convencida de que podemos chegar a 

acordos entre entidades e pessoas que 

pensam diferente”, disse. 

 

Aos 50 anos, Díaz é a política mais 

popular da Espanha, segundo uma 

pesquisa deste mês do CIS (Centro de 

Investigações Sociológicas), e tem sido 

apontada como possível sucessora do 

primeiro-ministro Pedro Sánchez. O 

premier, do Partido Socialista Operário 

Espanhol (Psoe), de centro-esquerda, 

governa em coalizão com a frente de 

esquerda Unidas Podemos, à qual a 

ministra, integrante do Partido 

Comunista da Espanha (PCE), pertence. 

Díaz também atuou na legislação que 

regulamenta plataformas como o Uber e 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/04/espanha-desfaz-reforma-trabalhista-liberalizante.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/04/espanha-desfaz-reforma-trabalhista-liberalizante.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/04/espanha-desfaz-reforma-trabalhista-liberalizante.ghtml
https://oglobo.globo.com/politica/criticas-do-pt-reforma-trabalhista-artigo-de-mantega-geram-reacoes-de-economistas-lideres-politicos-1-25342558
https://oglobo.globo.com/politica/criticas-do-pt-reforma-trabalhista-artigo-de-mantega-geram-reacoes-de-economistas-lideres-politicos-1-25342558
https://oglobo.globo.com/politica/criticas-do-pt-reforma-trabalhista-artigo-de-mantega-geram-reacoes-de-economistas-lideres-politicos-1-25342558
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de entrega de comida, que provocaram 

um boom do trabalho informal. “Em 

todos os casos, o futuro do trabalho será 

o que queiramos que ele seja, porque o 

trabalho e a democracia estão 

intimamente unidos”, afirmou.  

 

Quais são os principais resultados 

das mudanças trabalhistas na 

Espanha? 

 

A reforma supõe uma profunda 

mudança em nosso sistema de relações 

trabalhistas. Não só porque revogamos 

as partes mais duras da reforma do 

Partido Popular, como a morte súbita 

dos acordos coletivos ou a prevalência 

salarial dos acordos por empresas, mas 

também porque combate diretamente o 

trabalho temporário e a precariedade 

associada a ele, que é a principal 

anomalia do trabalho na Espanha. 

Desde a aprovação da regra, os dados 

sobre contratos permanentes 

[semelhantes aos empregos CLT no 

Brasil] são espetaculares: em fevereiro, 

foram gerados 139% mais desses 

empregos do que em fevereiro de 2021. 

O resultado é claro: a reforma está 

contribuindo para melhorar a qualidade 

do trabalho na Espanha. 

 

Como foi a negociação? 

 

Foi longa e complexa, tendo ocorrido, 

primeiro, no que gosto de chamar de 

grande mesa de diálogo social — com 

sindicatos e associações patronais mais 

representativos — e depois com as forças 

parlamentares. Foi complexa porque, 

quando conseguimos a parte mais difícil, 

o acordo entre os trabalhadores e os 

empregadores, a proposta esteve prestes 

a cair no Congresso por uma mistura de 

oposição política legítima, interesses 

privados e ignorância técnica. Estou 

convencida de que é possível chegar a 

acordos entre formações e pessoas que 

pensam de forma diferente. Apesar 

da polarização política que vemos nos 

parlamentos e na mídia, a maioria das 

pessoas quer acordos e um mínimo de 

calma e previsibilidade. Encontramos 

dificuldades, claro, porque 

empregadores e trabalhadores têm 

interesses diferentes e às vezes até 

conflitantes. Mas quero valorizar a 

amplitude de visão e a capacidade de 

diálogo que eles põem na mesa nas 

negociações. Sem isso, o acordo teria 

sido impossível. Todos nós entendemos 

que estávamos diante de um momento 

decisivo para o futuro do nosso país e 

por isso em nenhum momento nenhuma 

força saiu da mesa. 

 

Que exemplo o caso espanhol dá ao 

mundo?  

 

Isso deveria ser decidido pelo mundo e 

não por mim. Recebemos muito 

interesse e alguns elogios de forças 

políticas muito diferentes em outros 

países. Particularmente, pelo fim da 

https://oglobo.globo.com/mundo/extrema-direita-entra-pela-primeira-vez-num-governo-regional-na-espanha-1-25426924
https://oglobo.globo.com/mundo/extrema-direita-entra-pela-primeira-vez-num-governo-regional-na-espanha-1-25426924
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crise da pandemia e a reforma 

trabalhista, mas também por outras 

regulamentações como a legislação dos 

autônomos, dos trabalhadores das 

plataformas digitais [como o Uber], ou 

pela regulamentação do trabalho 

remoto.  

 

A pandemia acelerou essas 

transformações? 

 

A pandemia deixou claro que as velhas 

receitas de austeridade, desvalorização 

salarial e demissões foram um fracasso e 

não funcionam mais. A pandemia nos 

ajudou a ver que a ortodoxia havia 

expirado e que precisávamos nos fazer 

novas perguntas para buscar novas 

respostas. Assim, conseguimos gerir a 

crise de forma diferente da de 2008, com 

base na manutenção do emprego e na 

proteção da maioria da sociedade. 

 

Como está a regulamentação dos 

trabalhadores em plataformas na 

Espanha?  

 

Com a chamada Lei Rider, avançamos 

no reconhecimento dos trabalhadores 

de plataforma como assalariados e, 

portanto, com suas condições de 

trabalho. Também introduzimos o 

direito de os representantes dos 

trabalhadores conhecerem os 

algoritmos usados pelas empresas. A 

inteligência artificial não pode ficar de 

fora do direito democrático do trabalho. 

A Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) vê aumento da 

insegurança no trabalho em todo o 

mundo. Como lidar com isso? 

 

Primeiro, entendendo o valor capital do 

trabalho nas sociedades democráticas. 

Os trabalhadores que praticam a 

democracia no local de trabalho são os 

que constroem a democracia na 

sociedade. Sem sindicatos fortes, é 

impossível que o mercado de trabalho 

não se transforme em uma selva e, 

portanto, que a lei do mais forte reine na 

sociedade. 

 

Os países avançados veem pessoas 

deixando seus empregos, devido 

às más condições... 

 

Fenômenos como a chamada “Grande 

Renúncia”, que levou 9 milhões de 

americanos e 1 milhão de britânicos a 

deixarem seus empregos, mostram 

mudanças profundas. Temos a 

responsabilidade de entender isso e 

traduzir em políticas que melhorem o 

dia a dia das pessoas. Há a exaustão 

crônica e sua especial crueldade com os 

mais jovens, ligada a uma subjetividade 

que vincula nossa identidade à 

necessidade de sermos sempre 

produtivos e a uma ideia tóxica de 

ambição. 

 

Como você vê o futuro do 

trabalho? 
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Com a inflação decorrente do aumento 

dos preços da energia, enfrentamos hoje 

uma nova crise. Nosso principal objetivo 

é proteger os empregos, os salários e o 

tecido produtivo, para sairmos dela de 

forma justa. Além disso, trabalhamos 

em uma regulamentação para organizar 

os usos do tempo, em consonância com 

a revolução do cuidado que o feminismo 

trouxe para a mesa. Também temos que 

avançar para uma economia mais 

equilibrada e verde, com um Estado 

capaz de direcioná-la para atividades 

mais sustentáveis. De qualquer forma, o 

futuro do trabalho será o que queiramos 

que seja, porque trabalho e democracia 

estão intimamente ligados. 

 

https://oglobo.globo.com/mundo/o-

trabalho-a-democracia-estao-

intimamente-ligados-diz-ministra-da-

espanha-que-negociou-volta-de-

direitos-trabalhistas-25452822 
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Economia 

Auditores da Receita 
reforçam movimento grevista 
às vésperas de detalhes de 
corte de R$ 1,7 bilhão 
 
Levantamento do Sindifisco mostra que 
orçamento da Receita Federal teve 
redução de 60% nos últimos cinco anos 
 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
29 de março de 2022 | 11h35 
 
Brasília - Na véspera do governo 

promover um bloqueio de R$ 1,7 bilhão 

em despesas para recompor recursos 

para órgãos que perderam espaço 

no Orçamento deste ano, os auditores-

fiscais da Receita Federal reforçaram 

o movimento grevista. Um ato público 

em frente ao Ministério da 

Economia está marcado para as 14 

horas desta terça-feira, 29. 

 

Os auditores se somam aos servidores 

do BC, que decidiram na segunda, 28, 

entrar em greve a partir do dia 1º, e 

do Tesouro Nacional, que tem 

assembleia hoje para decidir sobre 

paralisação. Com remuneração anual 

entre R$ 380,38 mil (auditores da 

Receita) e R$ 341,1 mil (analista do BC) 

e salário médio entre R$ 26,2 mil e R$ 

29,3 mil, essa elite do funcionalismo 

puxou a fila da articulação política de 

mobilização depois que o 

presidente Jair Bolsonaro acenou 

com aumento só para categorias  

Na véspera do governo promover um 
bloqueio de R$ 1,7 bilhão em despesas 
para recompor recursos para órgãos que 
perderam espaço no Orçamento deste 
ano, os auditores-fiscais da Receita 
Federal reforçaram o movimento 
grevista Foto: Miriam Zomer/Agência 
AL 
 
O funcionalismo público entrou em 

ebulição na Esplanada dos Ministérios 

porque o Ministério da Economia, na 

semana passada, encaminhou o 

primeiro relatório de avaliação de 

receitas e despesas do Orçamento ao 

Congresso sem dar sinais de que vai 

recompor recursos para as áreas 

afetadas por falta de recursos. 

 

Na divulgação do relatório, ficou claro 

que não há previsão de aumento dos 

salários. No caso da Receita, que teve 

metade do Orçamento cortado pelo 

Congresso, a sinalização foi de que a 

recomposição dos recursos ficará para 

depois. O órgão alega, no entanto, que a 

falta de dinheiro pode provocar um 

apagão em áreas importantes já a partir 

de maio. O bloqueio para o 

remanejamento seria maior, mas a 

pressão política feita para preservar 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/orcamento-federal-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
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emendas parlamentares acabou 

prevalecendo. 

 

O governo tem até o final deste mês (31) 

para fazer o bloqueio que tem como 

objetivo evitar que o limite do teto de 

gastos seja ultrapassado. É quando será 

conhecida a divisão entre os órgãos dos 

remanejados. Ou seja, quem perderá 

recursos para que outro ministério 

ganhe. 

   

Levantamento do Sindicado 

Nacional dos Auditores Fiscais 

(Sindifisco), ao qual o Estadão teve 

acesso, mostra que orçamento da 

Receita Federal teve redução de 60% nos 

últimos cinco anos, sem considerar as 

perdas inflacionárias. 

 

A maior parte das perdas ocorreu em 

2022. O orçamento de 2022, de R$ 1,2 

bilhão, equivale a apenas 41% do valor 

gasto pelo órgão em 2018. Somente em 

2022, o corte foi de 51% se comparado ao 

orçamento que estava previsto 

incialmente, de R$ 2,2 bilhões. 

 

O presidente do Sindifisco Nacional, 

Isac Falcão, diz que a situação está 

“insustentável”. “O fim do orçamento 

está próximo, já em maio. Isto é péssimo 

porque desmobiliza projetos, congela a 

inovação, entre tantas outras perdas”, 

afirma. Falcão diz que a Receita já lida 

com a falta de auditores porque não tem 

concurso público desde 2014, o que 

causou uma perda de 40% do efetivo. 

Para forçar o debate, Sindifisco aponta 

que o Brasil gasta menos com a Receita 

Federal que grande parte dos países 

da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). 

 

O indicador utilizado pela Organização 

para comparar os gastos com a 

Administração Tributária (Despesas de 

Custeio, Investimento e Pessoal) faz a 

relação percentual entre os gastos totais 

da Receita e a arrecadação líquida total. 

Em 2021, o Brasil gastou 0,51% da 

arrecadação líquida para sustentar a 

Receita Federal, bem abaixo de países 

como o Japão (1,82%), a Alemanha 

(1,40%) e Portugal (1,21%), entre outros. 

 

Os auditores também pedem a 

regulamentação da Lei 13.464, de 2017, 

que trata da instituição da gratificação, 

um bônus de eficiência. Desde dezembro 

de 2021, os auditores fiscais estão 

mobilizados. Segundo o sindicato, mais 

de 5 mil auditores assinaram carta se 

recusando a aceitar cargos de chefia, 

além da articulação da operação-padrão 

(tartaruga) nos postos de fronteira. 

 

O Sindifisco prevê a participarão da 

manifestação lideranças das 82 

delegacias sindicais do Sindifisco 

Nacional e representantes dos 

Comandos de Mobilização de todo o 
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País. Eles cobram do ministro Paulo 

Guedes a recomposição já orçamento 

da Receita. 

 

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

ias/geral,auditores-receita-

greve,70004022975 
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Economia 

Microcrédito da Caixa: mais 
de 1,5 milhão de pessoas já 
solicitaram empréstimo 
 
Valores disponíveis são de R$ 1 mil 
para pessoas físicas e R$ 3 mil para 
MEIs; taxa de juros começa em 1,95% 
ao mês 
 
Agência Brasil, O Estado de S.Paulo 
29 de março de 2022 | 13h12 
 
O presidente da Caixa, Pedro 

Guimarães, informou na segunda, 28, 

que mais de 1,5 milhão de pessoas já 

solicitaram o novo microcrédito 

para pessoas físicas e 

microempreendedores 

individuais (MEIs), que havia sido 

liberado mais cedo, no mesmo dia.  

 

“Estamos impressionados. Esperamos 5 

milhões de pessoas, mas nessa 

velocidade que tivemos hoje (ontem), 

em alguns dias já teremos um número 

superior. Lembrando que há 

necessidade de análise de crédito de 10 

dias”, informou. 

Guimarães esclareceu, ainda, que 

mesmo pessoas com cadastro 

negativado em órgãos de proteção ao 

crédito podem solicitar a linha especial. 

Os números foram divulgados em 

entrevista ao programa A Voz do Brasil.  

Pedro Guimarães, presidente da Caixa; 
segundo ele, mais de 1,5 milhão de 
pessoas já solicitaram o novo 
microcrédito Foto: Valter Campanato/ 
Agência Brasil 
 

Com possibilidade de parcelamento em 

até 24 meses, a linha consiste em 

empréstimos de até R$ 1 mil, para 

pessoa física, com taxa de juros a partir 

de 1,95% ao mês, inclusive para 

negativados. Esta quantia poderá ser 

solicitada por meio do aplicativo Caixa 

Tem. Para isso, será necessário ter a 

versão do app mais recente instalada e 

realizar uma atualização cadastral. 

 

Para MEIs, é possível pegar até R$ 3 

mil, com taxa de juros a partir de 1,99% 

ao mês. Neste caso, a contratação será 

em agências físicas da Caixa e será 

obrigatório ter conta no banco estatal, 

possuir mais de 12 meses de 

faturamento como MEI e apresentar 

comprovante de residência e 

documentos pessoais e da empresa. 

Para realizar a operação, o usuário do 

aplicativo Caixa Tem deverá atualizar a 

versão do programa por questões de 

segurança. A solicitação de crédito 

atualmente encontra-se em destaque, 

logo na primeira tela do Caixa Tem. 

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,emprestimo-caixa-1-milhao-
pessoas,70004023102 
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Economia 

BC diz ter plano de 
contingência para manter Pix 
e outros serviços na greve 
 

Paralisação dos servidores por 
tempo indeterminado começa em 1º 
de abril 
 
29.mar.2022 às 9h23Atualizado: 
29.mar.2022 às 13h30 
 
Nathalia GarciaIdiana 
Tomazelli 
BRASÍLIA 

 
Um dia após os servidores do Banco 
Central decidirem entrar em greve por 
tempo indeterminado a partir de 1º de 
abril, a autoridade monetária disse ter 
planos de contingência para assegurar o 
funcionamento dos serviços essenciais 
para a sociedade, como o Pix. 

"O Banco Central esclarece que tem 
planos de contingência para manter o 
funcionamento dos sistemas críticos 
para a população, os mercados e as 
operações das instituições reguladas, 
tais como STR [Sistema de 
Transferência de Reservas], Pix, Selic, 
entre outros", afirmou. A autoridade 
monetária, entretanto, não detalhou o 
funcionamento das medidas. 

Segundo o Sinal (Sindicato Nacional dos 
Funcionários do Banco Central), a lei de 
serviços essenciais será respeitada pelos 
servidores. Mas ressalta: "O Pix e 
diversas outras atividades do BC não 
estão nessa lei. Portanto, muitos atrasos 
ou interrupções poderão ocorrer". 

 
Em janeiro, servidores protestaram em 
frente à sede do Banco Central, em 
Brasília - Pedro Ladeira - 
18.jan.2022/Folhapress 
 
O Sistema de Valores a Receber é um 
dos serviços que podem ser afetados 
com a greve dos servidores. Nesta 
segunda-feira (28), o BC deu início a 
uma nova repescagem de pagamento do 
dinheiro esquecido nos bancos para 
todos os públicos.  

Fontes do Palácio do Planalto ouvidas 
pela Folha após a aprovação da greve 
relataram temor de que a paralisação 
comprometa a atividade do BC —
sobretudo as operações de câmbio e o 
Pix. 

Em nota, o BC também disse reconhecer 
o direito dos servidores de promoverem 
manifestações organizadas e confiar na 
"histórica dedicação, qualidade e 
responsabilidade dos servidores e de seu 
compromisso com a instituição e com a 
sociedade". 

Na tarde desta terça-feira (29), o 
presidente do BC, Roberto Campos 
Neto, tem uma reunião agendada com 
representantes do Sinal, da ANBCB 
(Associação Nacional dos Analistas do 
Banco Central do Brasil) e do SinTBacen 
(Sindicato Nacional dos Técnicos do 
Banco Central do Brasil). 

A greve dos servidores do BC foi 
aprovada em assembleia na segunda, 
com o apoio de cerca de 90% dos 1.300 
servidores da ativa que participaram da 
deliberação, segundo o Sinal. 

Sem uma proposta oficial do governo, os 
funcionários do BC votaram a favor do 
recrudescimento da mobilização. Os 
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servidores já vinham 
realizando paralisações diárias das 14h 
às 18h desde o dia 17 de março e atuando 
em operação-padrão. 

Ainda de acordo com o Sinal, as entregas 
de comissões também tiveram início na 
segunda. "300 comissionados já 
entregaram suas comissões e esperamos 
chegar quarta (30) a 500 entregas (de 
um total de 1000 comissões, sendo 50% 
gerenciais e 50% de assessoramento)." 

O movimento dos servidores do BC faz 
parte da mobilização nacional do 
funcionalismo público por reajuste 
salarial e reestruturação de carreira. A 
pressão começou após o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) ter acenado com 
aumento aos policiais federais, categoria 
que compõe sua base de apoio.  

Com a iminente greve dos funcionários 
da autoridade monetária, outras áreas 
têm aumentado a pressão sobre o 
governo por recomposição salarial. 

Os servidores do Tesouro Nacional 
decidiram em assembleia, nesta terça-
feira, paralisar as atividades na próxima 
sexta (1º) e na terça da semana que vem 
(5), quando voltarão a se reunir para 
discutir os passos seguintes da 
mobilização, como a avaliação do 
indicativo de greve. 

Também ficou definida a intensificação 
da operação-padrão até que haja uma 
proposta concreta do governo. Os 
servidores da carreira de Finanças e 
Controle buscam pressionar o Palácio do 
Planalto a negociar um reajuste salarial 
para a categoria. 

A decisão contou com o apoio de 95% 
dos cerca de 180 servidores que 
participaram da deliberação na 
assembleia. 

Na última sexta-feira (25), os servidores 
do Tesouro Nacional interromperam as 
atividades, afetando algumas atividades 
da área. 

De acordo com a Unacon (Sindicato 
Nacional dos Auditores e Técnicos 
Federais de Finanças e Controle), houve 

atraso de duas horas no pagamento dos 
títulos vencidos do Tesouro Direto, o 
que motivou a abertura de diversos 
chamados na Subsecretaria da Dívida 
Pública. 

Outra consequência foi o adiamento da 
divulgação do Relatório Mensal da 
Dívida Pública para esta quarta (30). 

A previsão do sindicato é que a 
mobilização desta semana impacte a 
entrega do Relatório do Tesouro 
Nacional, que apresenta o déficit 
primário e o perfil dos gastos e receitas 
públicas. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/bc-diz-ter-plano-de-
contingencia-para-manter-pix-e-
outros-servicos-na-greve.shtml 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/servidores-do-bc-farao-paralisacoes-diarias-a-partir-desta-quinta.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/servidores-do-bc-farao-paralisacoes-diarias-a-partir-desta-quinta.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/2022/03/bc-diz-ter-plano-de-contingencia-para-manter-pix-e-outros-servicos-na-greve.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bc-diz-ter-plano-de-contingencia-para-manter-pix-e-outros-servicos-na-greve.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bc-diz-ter-plano-de-contingencia-para-manter-pix-e-outros-servicos-na-greve.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bc-diz-ter-plano-de-contingencia-para-manter-pix-e-outros-servicos-na-greve.shtml


34 

 

 
 
Ambiente 

Garimpo ilegal cresce há 3 
anos dentro de área protegida 
na Amazônia 
 
Relatório oficial identifica dragas e 
barcos usados na Estação Ecológica 
Juami-Japurá, no Amazonas 
 
29.mar.2022 às 9h00Atualizado: 
29.mar.2022 às 10h10 
 
Aldem Bourscheit 
INFOAMAZONIA 

 
Um relatório obtido com exclusividade 

pelo InfoAmazonia e PlenaMata 

revela desmatamento por garimpo de 

ouro crescendo desde 2019 na Estação 

Ecológica Juami-Japurá, a 700 

quilômetros de Manaus e junto à 

fronteira com a Colômbia. Imagens de 

satélite comprovam que os crimes na 

área de proteção integral aumentaram 

nos primeiros meses deste ano. 

 

A Juami-Japurá é unidade de 

conservação federal desde 1983 e abriga 

florestas, pesquisas científicas e o 

sinuoso rio Juami, afluente do rio 

Japurá, que vem da Colômbia e deságua 

no Solimões, no Brasil. 

 

 
Dragas de garimpo ilegal deixam rastros 
no rio Juami, dentro da Estação 

Ecológica Juami-Japurá, no Amazonas 
- Reprodução/ICMBio 
 
"Os alertas oficiais sobre desmatamento 

e degradação florestal, o relato da 

presença de dragas, as mudanças no 

leito e na sedimentação do rio Juami, 

mesmo durante a estação seca, quando 

isso não deveria ocorrer, como 

evidenciam as imagens de satélite, 

apontam que há garimpo ilegal na área 

protegida", afirmou o pesquisador 

Antonio Oviedo, do ISA (Instituto 

Socioambiental) ao ter acesso às 

imagens de satélite. 

 

Alertas do Inpe (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais) para desmate por 

mineração apontam 531 hectares de 

florestas perdidos desde 2019. Este ano 

já foram derrubados 23 hectares onde, 

por lei, não deveria haver qualquer 

desmate. 

 

Imagens de satélite do sistema Planet 

analisadas pela reportagem mostram 

que o garimpo se alastrou ao longo de 

quase todo o rio Juami e segue 

aumentando este ano. 

 

O trecho com garimpo perfaz 198 km do 

rio. A extensão não se refere às áreas de 

cicatrizes deixadas pelo garimpo, mas 

sim uma medida linear desde a foz do rio 

(encontro do Juami com o Japurá) até o 

ponto mais ao sul onde se pôde 

comprovar atividade garimpeira. 

 

O relatório de sobrevoo do ICMBio 

(Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade) e militares, realizado 

em 17 de agosto de 2021, listou 31 dragas 

e cinco barcos ligados aos crimes na área 

protegida. 

 

O material, do Núcleo de Gestão 

Integrada de Tefé, descreve que o "rio 

Juami se encontra comprometido ao 

longo de todo o seu trajeto, até bem 
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próximo à sua cabeceira direita, apenas 

o afluente esquerdo que o forma se 

encontra, aparentemente, e até agora, 

livre do impacto garimpeiro". 

 

O documento descreve "trechos 

consecutivos de margens destruídas e 

sucessivos e crescentes bancos de areia, 

decorrentes da dragagem" que dominam 

a paisagem e se intensificam rio acima, 

"comprometendo a quase totalidade do 

seu curso". 

 

 
Imagem de satélite mostra áreas 

afetadas pelo garimpo ilegal no rio 

Juami, na Estação Ecológica Juami-

Japurá, no Amazonas 

- Reprodução/Planet Labs Inc. 

 

Nas imagens do relatório e nas de 

satélite, é possível ver tanto os bancos de 

areia quanto os chamados "arrotos de 

dragas", mistura de areia e pedra sugada 

pelas dragas do fundo do rio com 

aparência esbranquiçada. 

 

Há registros de grupos paramilitares 

atuando no local. Um servidor federal, 

em condição de anonimato, afirma que o 

problema envolve um conluio do crime 

organizado brasileiro e de países 

vizinhos. 

 

O relatório do ICMBio descreve que "há 

membros infiltrados de grupos 

paramilitares da Colômbia, 

patrocinando a atividade do garimpo e 

achacando comunidades e extrativistas 

brasileiros". 

O documento reconhece que a estação 

ecológica já havia sido alvo de atividade 

garimpeira na década de 1990 e diz que 

não havia mais registro da atividade 

desde 2003. Mas a falta de servidores, de 

fiscalização e de infraestrutura, aliada 

à alta do preço do ouro, fizeram o 

garimpo retornar em 2019, quando 

quatro dragas foram identificadas. 

 

Desde então, garimpeiros caçam, 

pescam, desmatam e contaminam terras 

e águas com mercúrio e outros químicos 

danosos para pessoas e vida selvagem. 

 

 
Dragas de garimpo ilegal no rio Juami, 

na Estação Ecológica Juami-Japurá 

- Reprodução/ICMBio 

 

Ações policiais reforçam que a área 

protegida é alvo de ilegalidades. Em 

agosto de 2021, mesma data do 

relatório, a Polícia 

Federal prendeu nove pessoas no 

município de Japurá, próximo à estação 

ecológica, por garimpo e uso de 

mercúrio, lavagem de dinheiro, tráfico 

de armas e drogas. 

 

Em setembro do ano anterior, a Polícia 

Civil já havia prendido duas 

mulheres em Coari (a 363 km de 

Manaus) com 87 gramas de ouro ilegal 

vindo de Japurá. 

 

Contatados, Ibama, ICMBio e Polícia 

Federal não comentaram a situação da 

estação ecológica até a publicação desta 

reportagem. 

https://infoamazonia.org/2021/12/01/cooperativas-de-garimpo-promovem-nova-corrida-do-ouro-na-amazonia/
https://infoamazonia.org/2022/03/17/75-da-populacao-de-santarem-esta-contaminada-por-mercurio-do-garimpo/
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/08/30/noves-sao-presos-em-operacao-contra-extracao-ilegal-de-ouro-trafico-de-armas-e-drogas-no-interior-do-am.ghtml
https://www.amazonas.am.gov.br/2020/09/duas-mulheres-sao-presas-com-ouro-ilegal-pela-base-arpao-em-coari/
https://www.amazonas.am.gov.br/2020/09/duas-mulheres-sao-presas-com-ouro-ilegal-pela-base-arpao-em-coari/
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Por e-mail, o Comando Militar da 

Amazônia afirmou, de forma genérica, 

que age de forma preventiva e repressiva 

junto com outros órgãos federais e 

estaduais "contra ilícitos ambientais e 

transfronteiriços de maneira 

permanente na faixa de fronteira sob sua 

responsabilidade, protegendo a 

soberania do país na Amazônia 

ocidental". 

 

O ouro ilegal retirado da Juami-Japurá e 

outras áreas costuma ser "lavado" em 

DTVMs (distribuidoras de títulos e 

valores mobiliários), nas quais basta 

informar, em um formulário de papel, 

que o minério foi extraído de alguma 

área autorizada pela Agência Nacional 

de Mineração. Depois é vendido para 

empresas no país ou exportado. As 

DTVMs compram ouro de garimpos com 

aval do Banco Central e são alvo de 

investigações. 

 

"A lei brasileira é muito leniente e prevê 

que essas transações sejam de boa-fé. 

Isso propicia a ‘lavagem do ouro’, a 

indicação de uma origem 

potencialmente falsa, que pode ter sido 

extraído de áreas protegidas, como as 

unidades de conservação e as terras 

indígenas", diz a advogada Rebeca Lins, 

analista de projetos do Instituto 

Escolhas. 

 

Um estudo do 

Escolhas apontou indícios de crimes em 

47% (229 toneladas) da produção 

nacional de ouro entre 2015 e 2020. 

Metade veio da Amazônia. A análise 

mostra que um terço do ouro da floresta 

passou por apenas cinco DTVMs. O 

Ministério Público Federal investiga a 

atuação dessas empresas. 

 
Vista aérea do rio Juami 

- Reprodução/ICMBio 

 

"Uma rastreabilidade deficiente 

prejudica a fiscalização e fomenta o 

comércio ilegal. A busca por ouro 

ameaça, com pedidos de mineração, 6,2 

milhões de hectares em unidades de 

conservação e terras indígenas na 

Amazônia Legal, equivalentes a dois 

países como a Bélgica ou 40 vezes a 

cidade de São Paulo", destaca Lins. 

 

Balanço do projeto 

MapBiomas mostra que a Amazônia 

abarca 94% da área com mineração 

artesanal e industrial no país, ou 149,3 

mil hectares. Desses, os garimpos 

tomam 101,1 mil hectares (68%) do total. 

De 2010 a 2020, a área afetada por 

garimpos saltou 495% em terras 

indígenas e 301% em unidades de 

conservação. Ano passado, metade da 

mancha nacional do garimpo estava 

nessas áreas protegidas. 

 

Ações do governo Jair Bolsonaro são 

simpáticas ao avanço da mineração 

ilegal. Em agosto de 2020, garimpeiros 

que bloquearam ações contra o crime no 

Pará foram levados em voo da Força 

Aérea Brasileira a Brasília para reunião 

no Ministério do Meio Ambiente. 

 

Também é do governo o projeto de lei 

191/2020, que tramita em regime de 

urgência no Congresso, para liberar o 

garimpo e outras atividades em terras 

indígenas. 

https://infoamazonia.org/2021/10/13/ouro-ilegal-financia-guerra-velada-do-garimpo-na-terra-indigena-munduruku/
https://infoamazonia.org/2021/10/13/ouro-ilegal-financia-guerra-velada-do-garimpo-na-terra-indigena-munduruku/
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/Ouro-200-toneladas.pdf
https://mapbiomas.org/area-ocupada-pela-mineracao-no-brasil-cresce-mais-de-6-vezes-entre-1985-e-2020
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/09/28/mpf-questiona-fab-sobre-voo-que-levou-garimpeiros-do-pa-para-reuniao-com-ministro-salles-em-brasilia.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/mpf-ve-falacia-em-liberacao-de-garimpo-em-terra-indigena-e-diz-que-vai-contestar-projeto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/mpf-ve-falacia-em-liberacao-de-garimpo-em-terra-indigena-e-diz-que-vai-contestar-projeto.shtml
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Reportagem produzida pelo InfoAmazonia para o 

projeto PlenaMata. 

 

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

te/2022/03/garimpo-ilegal-cresce-ha-

3-anos-dentro-de-area-protegida-na-

amazonia.shtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.plenamata.eco/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/garimpo-ilegal-cresce-ha-3-anos-dentro-de-area-protegida-na-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/garimpo-ilegal-cresce-ha-3-anos-dentro-de-area-protegida-na-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/garimpo-ilegal-cresce-ha-3-anos-dentro-de-area-protegida-na-amazonia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/03/garimpo-ilegal-cresce-ha-3-anos-dentro-de-area-protegida-na-amazonia.shtml
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DISPUTA SEXAGENÁRIA 

 

União e cidade de São Paulo 
fazem acordo pela posse do 
Campo de Marte 
 

29 de março de 2022, 9h47 

O ministro Nunes Marques, do Supremo 
Tribunal Federal, homologou, nesta 
segunda-feira (28/3), um acordo de 
conciliação entre a União e o Município 
de São Paulo (SP) que encerra uma 
disputa judicial de mais de 60 anos 
sobre a área do Campo de Marte. 

Wikimedia CommonsÁrea do Campo de Marte 
foi apossada pela União após a 
Revolução de 1932 

A indenização acordada é de cerca de R$ 
23,9 bilhões, equivalente ao saldo 
previsto para a dívida municipal com a 
União consolidada em 31/01/2022. 

O acordo, um dos maiores já firmados 
pela União no STF, prevê que a 
propriedade da área do aeroporto e 
outras dependências administradas pela 
Aeronáutica sejam definidas como 
propriedade da União. A parte do imóvel 
que não está ocupada por instalações 
federais será devolvida ao município. 

Ocupação 
A área do Campo de Marte foi ocupada 
pelo poder público em 1912, quando o 
município cedeu o uso ao estado para 
exercícios do Corpo de Cavalaria e, 
posteriormente, da aviação militar 
estadual. Em 1932, com a Revolução 
Constitucionalista, foi definitivamente 
apossada pela União. 

Em 1958, o município ajuizou a ação de 
reintegração de posse contra a União. 
Atualmente, do total de 1,39 milhão de 
metros quadrados, parte da área é usada 
para aviação geral, principalmente 
helicópteros e aviões de pequeno porte, 
sob administração da Infraero, e outra 
parte é controlada pelo Comando da 
Aeronáutica. 

Posse 
A questão chegou ao Superior Tribunal 
de Justiça, que considerou que, pelo fato 
de o Campo de Marte ser parcialmente 
afetado à prestação de um serviço 
público federal, seria inviável afastar a 
posse da União, ainda que reconhecido o 
domínio do município. 

O STJ determinou, então, que o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) 
verificasse a parcela da área 
efetivamente utilizada pela União, 
analisando o pedido de indenização em 
relação a essa parte,e determinasse a 
reintegração da parcela não afetada. 

A União interpôs Recurso 
Extraordinário no STF contra a decisão, 
mas o ministro Celso de Mello, hoje 
aposentado, rejeitou sua tramitação, por 
considerar que a questão era infralegal, 
ou seja, não envolvia matéria 
constitucional. A União chegou a 
apresentar um recurso (agravo) contra 
essa decisão, mas, antes que a questão 
fosse julgada, as partes firmaram o 
acordo extrajudicial para encerrar o 
litígio. 

Interesse público 
Em sua decisão, o ministro Nunes 
Marques observou que o acordo, 
chancelado mediante autorização da 
Advocacia-Geral da União (AGU) e do 



39 

 

Ministério da Economia, vai ao encontro 
do legítimo interesse público, 
“encerrando uma demanda que perdura 
há mais de 60 anos”. A Procuradoria-
Geral da República (PGR) também se 
manifestou pela homologação. 

Em razão do Contrato de Confissão, 
Consolidação, Promessa de Assunção e 
Refinanciamento de Dívidas celebrado 
entre a União e o Município de São 
Paulo, foi acertado o pagamento mensal 
de R$ 283.124.674,21, valor da parcela 
paga em 31/1/2022. Os pagamentos 
continuarão até que seja aprovado 
projeto de alteração da lei orçamentária, 
pois é impossível a suspensão da 
exigibilidade do crédito na esfera 
administrativa. 

Ao homologar o acordo, o ministro levou 
em consideração o interesse do 
município em efetuar os depósitos 
judiciais correspondentes, a necessidade 
de estabilizar o valor a ser compensado 
no acordo e o risco de penalidades legais 
decorrentes de eventual inadimplência 
do município perante a União. Com 
informações da assessoria de imprensa 
do Supremo Tribunal Federal. 

RE 668.869 

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

29/uniao-cidade-sao-paulo-fazem-

acordo-campo-marte 
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EMBARGOS REJEITADOS 

 

TJ-SP mantém incidente para 
apurar possível fraude na 
recuperação da Odebrecht 
 

29 de março de 2022, 11h41 

Por Tábata Viapiana 

O simples descontentamento com uma 
decisão não torna cabíveis os embargos 
de declaração, que servem para o 
aprimoramento da decisão, mas não 
para sua modificação, que só acontece 
em casos excepcionais. 

Agência BrasilTJ-SP mantém incidente para 
apurar possível fraude na recuperação 
da Odebrecht 

Com base nesse entendimento, a 1ª 
Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de 
São Paulo rejeitou cinco embargos de 
declaração em que BNDES, Bradesco, 
Itaú, Santander e Banco do 
Brasil contestavam a instauração de 
um incidente para apurar eventual 
fraude contra credores da recuperação 
judicial da Odebrecht. 

O incidente foi instaurado após pedido 
da empresa Graal, acionista de uma das 
empresas do Grupo Odebrecht, 
indicando uma possível manobra 
fraudulenta em que ativos da Braskem 
teriam sido reiteradamente dados em 

garantia para instituições financeiras, 
em detrimento dos demais credores. 

O TJ-SP entendeu que o incidente se 
justifica, uma vez que há interesse de 
todos os credores, especialmente por 
envolver o maior patrimônio das 
recuperandas, as ações da Braskem. Os 
bancos apresentaram embargos de 
declaração e alegaram não 
haver previsão legal para o juízo 
recuperacional atrair a apuração de 
fraude contra credores. 

Para os bancos, a tentativa de 
transformar o juízo da recuperação em 
universal esbarraria nas disposições do 
CPC sobre juiz natural, vinculados às 
garantias constitucionais previstas no 
artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da 
Constituição. Além 
disso, afirmaram que o incidente trata 
de garantias fiduciárias, não submetidas 
à recuperação judicial, o que torna o 
juízo recuperacional incompetente para 
analisar a questão. 

Outro argumento usado pelos bancos foi 
de que a Graal desistiu do incidente e 
que deveria ser ajuizada ação própria, a 
fim de permitir a adequada dilação 
probatória, respeitando os princípios 
constitucionais do devido processo legal, 
ampla defesa e contraditório. Os cinco 
embargos foram rejeitados por 
unanimidade.  

O relator, desembargador Alexandre 
Lazzarini, ressaltou que os embargos de 
declaração são cabíveis apenas para 
sanar omissões, contradições, 
obscuridades ou corrigir erro material, 
conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 
"Porém, nenhuma dessas hipóteses está 
presente, de modo que busca o 
embargante a natureza infringente, 
somente com a finalidade de obter a 
alteração do julgado", disse. 

O magistrado também afastou o 
argumento de que a Graal não poderia 
ter solicitado a instauração do incidente 
por não ser credora, mas sim acionista 
de uma empresa do Grupo Odebrecht: 
"Por também se tratar de incidente na 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/tj-sp-mantem-incidente-apurar-fraude-recuperacao-odebrecht#author
https://www.conjur.com.br/2021-mar-30/tj-sp-mantem-incidente-apura-fraude-recuperacao-odebrecht


41 

 

recuperação judicial, permite-se que o 
sócio as questione, visando a 
preservação do patrimônio das 
recuperandas e, por conseguinte, o 
cumprimento do plano". 

2287851-
98.2019.8.26.0000/50000 
2283496-
45.2019.8.26.0000/50000 
2283394-
23.2019.8.26.0000/50000 
2283351-
86.2019.8.26.0000/50000 
2283161-
26.2019.8.26.0000/50000 

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

29/tj-sp-mantem-incidente-apurar-

fraude-recuperacao-odebrecht 

 

 

Retorne ao índice 

 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/tj-sp-mantem-incidente-apurar-fraude-recuperacao-odebrecht
https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/tj-sp-mantem-incidente-apurar-fraude-recuperacao-odebrecht
https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/tj-sp-mantem-incidente-apurar-fraude-recuperacao-odebrecht


42 

 

 

A REINVENÇÃO DO MP 

 

Ministério Público busca 
modelo de atuação 
institucional e mais 
estratégico 
 

29 de março de 2022, 8h38 
Por Thiago Crepaldi e Rayane 

Fernandes 

 

*Reportagem publicada no Anuário do 

Ministério Público Brasil 2022. A 

publicação está disponível 

gratuitamente na versão online e à 

venda na Livraria ConJur, em sua 

versão impressa. 

  
 

A Constituição Federal de 1988 tirou o 

Ministério Público Brasileiro da 

condição de mera repartição do Poder 

Executivo para o papel de agência 

independente no mesmo patamar dos 

poderes da República. O pêndulo da 

história alçou essa constelação ao seu 

apogeu com as célebres “operações” que 

inebriaram o país. A mais fulgurante 

delas durou seis anos. Foi a 

autoapelidada “lava jato”. O seu ocaso 

foi também o epílogo de um dos 

períodos mais punitivistas e moralista 

da história. 

 

Das cinzas desse período, nasce um novo 

Ministério Público, mais maduro, 

reflexivo e focado em premissas mais 

duradouras e comprometidas com o 

desenvolvimento. A nova era, que já 

começou, orienta-se, especialmente, na 

prevenção ao crime. Em vez da 

impetuosidade individual de alcançar os 

fins não importam os meios, uma 

atuação marcada pela institucionalidade 

e pelo respeito às regras. Saem as 

prisões temporárias para forçar delações 

premiadas direcionadas entram os 

acordos de não persecução penal; saem 

as forças-tarefas espetaculares entram 

os Gaecos, devidamente 

regulamentados e sob controle. 

 

Com o acordo de não persecução penal, 

regulamentado pela Lei 13.964/2019, a 

chamada lei anticrime, o MP tem em 

suas mãos o poder de, mediante a 

confissão do acusado, impor regras e 

reparação do dano para que o sistema 

judicial não seja acionado em casos de 

pequeno e médio potencial ofensivo. O 

procurador-geral da República, Augusto 

Aras, diz que os ANPPs têm a grande 

vantagem de trazer rapidez à solução de 

conflitos e pacificação social, ao evitar 

que se arrastem por anos processos que 

muitas vezes acabam no Supremo 

Tribunal Federal com a aplicação do 

princípio da insignificância. O MP atua 

de forma preventiva e mais estratégica. 

 

A mesma lógica vale para acordos de não 

persecução cível e de leniência e 

colaborações premiadas. A atuação 

extrajudicial do MP na área penal se 

fortalece e a busca pelo Poder Judiciário 

passa a se concentrar nos casos de 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/mp-busca-modelo-atuacao-institucional-estrategico#author
https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/mp-busca-modelo-atuacao-institucional-estrategico#author
https://anuario.conjur.com.br/pt-BR/profiles/78592e4622f1-conjur/editions/anuario-do-ministerio-publico-brasil-2021-2022
https://anuario.conjur.com.br/pt-BR/profiles/78592e4622f1-conjur/editions/anuario-do-ministerio-publico-brasil-2021-2022
https://www.conjur.com.br/loja/item/lancamento-anuario-ministerio-publico-brasil-2021-2022
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grande relevância social, econômica, 

política. 

 

Os casos penais são os que mais 

demandam a atuação extrajudicial. O 

Ministério Público Federal, em 2020, 

recebeu quase 300 mil inquéritos 

policiais e termos circunstanciados. Na 

área cível, foram instaurados 62 mil 

notícias de fato e inquéritos civis. No 

mesmo período, os MPs Estaduais 

receberam mais de 4 milhões 

procedimentos criminais e instauraram 

1 milhão na área cível. 

 

Sede da PGR, em BrasíliaAntônio 

Augusto/Secom/PGR 

 

Já a atuação judicial do MPF em ações 

penais é bem menor. Enquanto recebeu 

da Justiça 353 mil processos criminais, 

os cíveis somaram mais de 1 milhão. Nos 

MPs Estaduais, as ações penais ainda 

prevalecem: foram recebidos 5,5 

milhões de processos penais e 3,7 

milhões de casos relacionados a temas 

cíveis. Os números constam no 

levantamento MP Um Retrato, 

elaborado pelo Conselho Nacional do 

MP. 

 

Em 2021, foram firmados, por membros 

do Ministério Público Federal, 7.363 

acordos de não persecução penal e 210 

de não persecução cível, conforme dados 

do portal MPF em Números. Já a 

totalização mais recente dos dados dos 

Ministérios Públicos Estaduais, 

publicados no MP Um Retrato, 

mostram que em 2020 foram firmados 

19.153 termos de ANPP. 

omo toda novidade, os ANPPs ainda têm 

um longo caminho pela jurisprudência, 

inclusive a do próprio Ministério 

Público. Na Procuradoria da República 

da 1ª Região, com sede em Brasília, um 

acordo com o Tribunal Regional Federal 

permite a celebração desses acordos em 

instância recursal. No entendimento dos 

procuradores, trata-se de norma penal 

mais benéfica ao réu e, por isso, eles têm 

atuado para viabilizar a retroação da lei, 

mesmo que já oferecida a denúncia e 

estando o processo em grau de recurso. 

 

Já para os procuradores que atuam no 

TRF-4, com sede em Porto 

Alegre, acordos de não persecução penal 

não podem ser assinados depois do 

oferecimento da denúncia. No Supremo 

Tribunal Federal, em parecer em Habeas 

Corpus, o subprocurador-geral Wagner 

Natal defendeu que o ANPP só pode ser 

firmado até o recebimento da denúncia, 

sendo este o marco limitador da sua 

viabilidade. 

 

Augusto Aras preside reunião do 

Conselho Superior: confronto de visões 

da forma de atuar do MPSecom/PGR 

 

A direção do Ministério Público do 

Estado de São Paulo destaca que 

incentiva a Justiça Penal negociada 

desde 2018, quando o Conselho 

Nacional do MP regulamentou os 

ANPPs, antes mesmo que estivessem 

previstos em lei. Desde então, 23.500 

acordos foram assinados no estado. No 

Mato Grosso do Sul, pouco antes de a 
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epidemia se disseminar, o procurador-

geral Alexandre Magno Benites Lacerda 

conseguiu aprovar resolução ancorada 

no Código de Processo Civil para que em 

todas as demandas haja negociação 

antes da judicialização. Em 2020, foram 

propostas apenas 201 ações civis no 

estado. 

 

Os acordos de não persecução cível 

ainda não alcançaram a força esperada 

porque o instituto permaneceu 

inoperável desde 2019, pois todas as 

disposições referentes ao procedimento 

para sua realização foram vetadas. A Lei 

14.230/21, que alterou 

substancialmente a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei 8.429/1992), veio 

para suprir essa falta, no seu artigo 17-B. 

A principal vantagem do acordo é que, 

uma vez homologado e cumprido, fica 

encerrada a ação de improbidade 

administrativa e extinta a punibilidade 

do agente pelos atos de improbidade ali 

debatidos. O acordo, no entanto, é 

limitado à ação de improbidade e não 

implica afastamento de eventual 

responsabilidade cível ou criminal 

decorrente dos fatos debatidos na ação 

extinta. 

 

Na contramão da cultura lavajatista 

gestada dentro do MPF por gestões 

anteriores, Augusto Aras conseguiu dar 

fim ao modelo de forças-tarefas criando 

Gaecos – Grupos de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado – 

federais, ainda que com muitas 

resistências iniciais. A medida foi 

adotada em busca de institucionalizar a 

atuação do MPF em investigações 

complexas. A meta agora é instalar 

Gaecos em todas as unidades do MPF. 

“Ao instalarmos os Gaecos, tanto 

aperfeiçoamos a institucionalidade que 

faltava como fortalecemos o sistema de 

freios e contrapesos internos da unidade 

a que está vinculado o Gaeco – realizado 

pela Corregedoria do MPF – e externo, 

pelo CNMP e pelos demais entes 

públicos”, explica. 

 

Em nota publicada em novembro de 

2021, a PGR diz que a alteração assegura 

a institucionalidade do trabalho de 

combate à corrupção e à 

macrocriminalidade. “O procurador 

natural responsável pela investigação de 

um grande caso de corrupção 

anteriormente escolhia, sem critério 

algum, colega de qualquer lugar do país 

para auxiliá-lo com designações que 

eram renovadas anualmente pelo 

procurador-geral da República. Esse 

modelo precário e sem regras foi 

substituído pelos Gaecos, nos quais o 

procurador natural de uma investigação 

complexa recebe auxílio de um grupo 

permanente, formado a partir de 

critérios claros, com mandatos de dois 

anos e garantias para seus membros”, 

diz a nota. 

 

 
 

Presentes na estrutura de todos os MPs 

Estaduais, ainda não existiam no MPF, 

embora tivessem permissão normativa 

desde 2013. Até o fechamento desta 

edição do Anuário do Ministério 

Público, já eram sete estados com 

Gaecos federais em funcionamento e 12 

com comissão provisória instalada (leia 

mais detalhes na reportagem sobre os 

Gaecos à página 35). 

 

O modelo pretende estabelecer uma 

metodologia uniforme de trabalho em 

todo o país, a partir das diretrizes gerais 

já criadas, sem desconsiderar as 

https://anuario.conjur.com.br/pt-BR/profiles/78592e4622f1-conjur/editions/anuario-do-ministerio-publico-brasil-2021-2022
https://anuario.conjur.com.br/pt-BR/profiles/78592e4622f1-conjur/editions/anuario-do-ministerio-publico-brasil-2021-2022
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realidades locais. Nesta fase inicial, 

ainda existem dúvidas sobre o bom 

desempenho dos grupos. Procuradores 

apontam que eles só serão eficientes se 

houver pessoal à disposição, já que 

entendem que os Gaecos federais jamais 

terão a estrutura dos seus similares 

estaduais. 

 

Lembram que em alguns estados o MPF 

conta com apenas 15 procuradores da 

República. Um Gaeco formado por três 

membros nesse estado já absorveria 

20% da força de trabalho local. O 

cobertor é curto. Bem assim, as portarias 

que os instituem já alertam que trata-se 

de “órgão de apoio ao procurador 

natural”, sem prejuízo de acúmulo das 

funções do procurador em seu ofício de 

origem. 

 

A subprocuradora Samantha 

Dobrowolski entende que, para os 

Gaecos darem certo, é preciso dotá-los 

de recursos tecnológicos, materiais, 

humanos e de assessoria pericial, além 

dar a eles tempo e dedicação. “As 

pessoas que estão no Gaeco precisam ter 

um mínimo de tempo dedicado àquele 

caso, senão é um simulacro de eficiência. 

Se for para acumular todas as funções 

com casos dessa magnitude, como nós 

vimos na ‘lava jato’, na greenfield e na 

força-tarefa da Amazônia, é 

impossível se obter o grau de eficiência 

que a sociedade cobra.” 

 

 
 

Aras entende que fracassou o modelo 

das forças-tarefas, cujo exemplo mais 

notório foi a operação “lava jato”. A meta 

agora é preservar os ganhos – que os 

houve – e corrigir os excessos – que 

aconteceram em maiores proporções 

ainda. “A denominada operação ‘lava 

jato’ cumpriu função relevante em uma 

fase da vida pública brasileira. Houve 

excessos, a partir de um modo de 

atuação com falhas, que nossa gestão 

vem corrigindo. Temos buscado 

institucionalizar as forças-tarefas, cada 

uma identificada por certas 

características e conexões”, avaliou o 

PGR, em balanço de sua gestão. 

 

A PGR adotou, também, novo modelo de 

atuação em matéria constitucional, 

buscando maior eficiência e unidade 

institucional no controle concentrado de 

constitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal. A proposta é de se 

atuar de forma preventiva e proativa e 

não simplesmente dando respostas às 

representações que chegam ao gabinete 

do PGR. Assim, passou-se a analisar em 

bloco as questões constitucionais dos 

estados para dar tratamento uniforme a 

temas que se repetem em diferentes 

unidades da Federação. 

 

Viabiliza-se, assim, o ajuizamento a um 

só tempo de ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs) contra leis 

semelhantes editadas em diferentes 

estados. No total, foram propostas 299 

novas ações diretas de 

inconstitucionalidade, 13 arguições de 

descumprimento de preceito 

fundamental (ADPFs) e quatro ações 

diretas de inconstitucionalidade por 

omissão (ADOs). Ao todo, foram 315 

novos feitos. O PGR se manifestou em 

1.318 ações constitucionais propostas 

por outros entes. 

 

Trabalho em conjunto em todo o 

Ministério Público brasileiro foi adotado 

logo que constatada a gravidade da 

covid-19. O procurador-geral da 
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República determinou a criação do 

Gabinete Integrado de 

Acompanhamento da Epidemia Covid-

19 (Giac) para promover a integração de 

todos os ramos do MP ao esforço 

nacional de controle e prevenção da 

doença, em articulação também com o 

Ministério da Saúde e demais 

autoridades sanitárias das três esferas 

de governo (federal, estadual e 

municipal). 

 

 
 

Em 18 meses de trabalho, o grupo 

realizou e/ou acompanhou 296 reuniões 

e emitiu 431 ofícios e cerca de 300 

informativos e boletins, além de ter 

instaurado milhares de procedimentos. 

Também teve papel decisivo na 

destinação de recursos públicos 

decorrentes da atuação do Ministério 

Público brasileiro para o enfrentamento 

da epidemia. Considerando apenas os 

ramos que integram o MP da União – 

MPF, do Trabalho, Militar e do Distrito 

Federal –, o total destinado ultrapassou 

R$ 4,7 bilhões. 

 

O Giac criou uma rede de focalizadores 

nos estados, incluindo membros dos 

MPs Estaduais e gestores estaduais e 

municipais da saúde, para resolução 

negociada de problemas. “A 

interlocução que fizemos com todos os 

órgãos, as recomendações expedidas e 

outras medidas nos permitiram buscar 

soluções administrativas que muito 

contribuíram para evitar a 

judicialização”, explicou a ex-

coordenadora finalística do Giac, 

subprocuradora-geral da República 

Célia Regina Delgado, atual corregedora 

do MPF. 

 

O Ministério Público no Brasil é formado 

por quase 13 mil membros, que 

integram o MP da União e os MPs 

Estaduais, com atuação na Justiça 

Federal, nas Justiças Estaduais, além de 

na Justiça do Trabalho, Militar e 

Eleitoral. Recebeu da Justiça 14 milhões 

de processos e instaurou mais de dois 

milhões de procedimentos em 2020. 

 

A novidade do ano é a instalação da 

Procuradoria Regional da República da 

6ª Região, com sede em Belo Horizonte, 

decorrente da criação do Tribunal 

Regional Federal da 6ª Região, aprovada 

pelo Congresso Nacional e sancionada 

pela Presidência da República em 2021. 

 

 
 

Nas entrevistas feitas para 

este Anuário do 

Ministério Público, muitos 

procuradores-gerais de Justiça 

chamaram a atenção para o aumento 

dos casos de violência contra a mulher, 

em função do confinamento provocado 

pela epidemia. Quanto mais tempo em 

convívio com o agressor, maiores as 

chances de agressões. Esse foi o tema 

https://anuario.conjur.com.br/pt-BR/profiles/78592e4622f1-conjur/editions/anuario-do-ministerio-publico-brasil-2021-2022
https://anuario.conjur.com.br/pt-BR/profiles/78592e4622f1-conjur/editions/anuario-do-ministerio-publico-brasil-2021-2022
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com mais inquéritos policiais recebidos 

pelo MP em 2020 no Pará, no Rio 

Grande do Sul, no Espírito Santo e em 

Mato Grosso, por exemplo. 

 

Promotores e procuradores assumiram 

protagonismo em 2021 ao assegurar os 

direitos da coletividade, como na 

fiscalização do Executivo quanto ao 

combate à covid-19, contra o desmonte 

de políticas públicas pelo Governo 

Federal, a exemplo da proteção aos 

povos indígenas e a outras minorias e da 

floresta amazônica. 

 

O MPF foi protagonista ao participar de 

acordos para defender a população 

vitimada por grandes desastres 

ambientais – além dos de Mariana e 

Brumadinho, há também o de Maceió, 

onde a Braskem está ressarcindo 

famílias que precisaram se retirar de 

mais de 15 mil imóveis devido a 

afundamento do solo provocado pela 

empresa ao longo de 50 anos de 

atividade na área. E também acionou o 

Judiciário para que advogados não 

cobrassem honorários aviltantes de 

pessoas humildes em ações 

previdenciárias. 

 

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

mar-29/mp-busca-modelo-atuacao-

institucional-estrategico 

 

Retorne ao índice  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/mp-busca-modelo-atuacao-institucional-estrategico
https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/mp-busca-modelo-atuacao-institucional-estrategico
https://www.conjur.com.br/2022-mar-29/mp-busca-modelo-atuacao-institucional-estrategico
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Rodovias federais 

 

STJ suspende decisão que 
impedia redução de pedágio 
na Bahia 
 
Para ministro, a suspensão da aplicação 
do desconto de reequilíbrio na tarifa de 
pedágio implica impedir a regular 
execução do contrato de concessão, em 
prejuízo dos usuários das rodovias. 
 
terça-feira, 29 de março de 2022 

 

O presidente do STJ, ministro 

Humberto Martins, suspendeu uma 

decisão judicial que impedia a redução 

da tarifa de pedágio cobrada por 

concessionária de trechos de rodovias 

federais na Bahia que não teria feito os 

investimentos previstos no programa 

de concessão para a execução de 

serviços de manutenção viária. 

 

STJ suspende decisão que impedia 

redução de pedágio por falta de 

conservação de rodovias 

federais.(Imagem: Pexels) 

 

Segundo Humberto Martins, a 

suspensão da aplicação do desconto de 

reequilíbrio na tarifa de pedágio 

implica impedir a regular execução do 

contrato de concessão, em prejuízo dos 

usuários das rodovias. 

"A decisão impugnada prejudica a 

economia e a ordem públicas, 

porquanto prejudica todo o esforço 

administrativo realizado em prol da 

prestação do serviço público de forma 

mais eficiente. Deve, portanto, haver a 

continuidade do debate fático-jurídico 

na instância originária, com a 

consequente instrução probatória, 

antes de decisão que já inviabilize a 

execução contratual tal qual 

determinada pela agência, conforme 

sua competência legal e expertise 

técnica." 

 

Reequilíbrio econômico do 

contrato 

 

A determinação de Martins - válida até 

o trânsito em julgado da ação principal 

- atende a requerimento apresentado 

pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) contra a decisão do 

TRF da 1ª região que afastou a 

incidência da redução tarifária após 

pedido de tutela cautelar antecedente 

feito pela concessionária. 

 

Na origem, a empresa entrou com ação 

contra a aplicação da redução tarifária 

pela ANTT, e a sentença estabeleceu 

que a agência reguladora não deveria 

punir a concessionária por eventual 

inexecução de serviços de conservação e 

melhoria das rodovias antes da 

conclusão da primeira revisão 

quinquenal do contrato de concessão. A 

ANTT requereu efeito suspensivo para 

a sua apelação, o que foi negado pelo 

TRF1 - mantendo-se, assim, os efeitos 

da sentença. 

https://www.migalhas.com.br/
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Segundo a concessionária, o 

rebaixamento de tarifa promovido pela 

ANTT estaria descumprindo a ordem 

judicial expressa na sentença e 

confirmada pelo TRF-1. A agência, por 

sua vez, rebateu o argumento de que a 

redução tarifária constituiria 

penalidade contratual, explicando que o 

desconto de reequilíbrio é um 

mecanismo pactuado entre as partes no 

contrato de concessão para a 

manutenção do seu equilíbrio 

econômico-financeiro, em caso de 

atraso ou inexecução de obras viárias, 

de modo que o concessionário seja 

remunerado apenas pelo serviço 

efetivamente disponibilizado ao 

usuário. 

 

Qualidade do serviço 

 

Em sua decisão, o ministro Humberto 

Martins observou que a composição da 

tarifa de pedágio segue critérios que 

nada têm a ver com a aplicação de 

penalidades administrativas por 

descumprimento de obrigação 

contratual. Segundo o presidente do 

STJ, o valor da tarifa pública deve ser 

consequência direta do serviço 

oferecido ao usuário. 

 

"A redução da tarifa não está punindo 

a concessionária por não cumprir 

obrigação da qual está isenta no 

momento; a redução está apenas 

reconhecendo a impossibilidade de se 

cobrar do usuário um valor total por 

serviço prestado a menor." 

 

O ministro ressaltou, ainda, que 

impedir a regular execução do contrato 

administrativo configura lesão à ordem 

e à economia públicas, pois se trata de 

medida que retira a economicidade 

dessa relação jurídica, com suas bases 

próprias para a formação do preço da 

tarifa. 

 

• Processo: SLS 3082 

Informações: STJ 
 
https://www.migalhas.com.br/quente
s/362685/stj-suspende-decisao-que-
impedia-reducao-de-pedagio-na-bahia 
 
Retorne ao índice 

  

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=SLS%203082
https://www.migalhas.com.br/quentes/362685/stj-suspende-decisao-que-impedia-reducao-de-pedagio-na-bahia
https://www.migalhas.com.br/quentes/362685/stj-suspende-decisao-que-impedia-reducao-de-pedagio-na-bahia
https://www.migalhas.com.br/quentes/362685/stj-suspende-decisao-que-impedia-reducao-de-pedagio-na-bahia
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Taxa de juros 

 

Juíza manda revisar juros 
superior a 50% da média do 
Banco Central 
 
Com a decisão, a juíza determinou a 
manutenção de posse de veículo 
financiado. 

terça-feira, 29 de março de 2022 

 

A juíza substituta Ana Luisa Schmidt 

Ramos, da Unidade Estadual de Direito 

Bancário de SC, afastou efeitos da mora 

em relação a contrato com banco que os 

juros foram superiores a 50% da média 

mensal divulgada pelo Banco Central.  

 

Com a decisão, a juíza determinou a 

manutenção de posse de veículo 

financiado. 

 

Taxa de juros 50% superior a média do 

Banco Central é abusiva.(Imagem: 

Freepik) 

 

A consumidora acionou a Justiça 

alegando que existem cláusulas 

contratuais ilegais e abusivas, o que 

descaracterizaria a mora. 

 

Ao analisar o caso, a magistrada 

ressaltou jurisprudência que afirma que 

as instituições financeiras podem 

praticar juros superiores a 12% ao ano, 

servido a taxa média de juros do Banco 

Central como mero parâmetro para 

definir a legalidade do encargo. 

 

Segundo a juíza, a ilegalidade deve 

transparecer do caso concreto, não 

sendo bastante que se constate juros 

superiores a 12% a.a. ou maiores do que 

a taxa média do Banco Central. 

 

"Por significativa discrepância com a 

taxa média do Banco Central, 

autorizadora da limitação de juros, 

tenho por 50%." 

 

No caso concreto, a magistrada 

observou que os juros foram superiores 

a 50% da média mensal divulgada pelo 

Banco Central para a espécie e período 

da contratação, o que recomendaria a 

sua revisão. 

 

Diante disso, deferiu a tutela de 

urgência para afastar os efeitos da mora 

em relação ao contrato indicado na 

exordial e determinar a manutenção na 

posse do veículo financiado. A 

instituição deve, ainda, retirar o nome 

da parte adversa de cadastros de 

restrição ao crédito. 

 

O advogado Lucas Matheus Soares 

Stülp atua no caso. 

• Processo: 5009960-

06.2022.8.24.0930 

Veja a decisão. 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362652/juiza-manda-revisar-juros-
superior-a-50-da-media-do-banco-
central 
 
Retorne ao índice 

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=50099600620228240930&num_chave=&num_chave_documento=&hash=1e6c93a8658577e9c00f230844853aae
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=50099600620228240930&num_chave=&num_chave_documento=&hash=1e6c93a8658577e9c00f230844853aae
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/DB877DDA180A08_taxadejurosbc.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/362652/juiza-manda-revisar-juros-superior-a-50-da-media-do-banco-central
https://www.migalhas.com.br/quentes/362652/juiza-manda-revisar-juros-superior-a-50-da-media-do-banco-central
https://www.migalhas.com.br/quentes/362652/juiza-manda-revisar-juros-superior-a-50-da-media-do-banco-central
https://www.migalhas.com.br/quentes/362652/juiza-manda-revisar-juros-superior-a-50-da-media-do-banco-central
https://www.migalhas.com.br/
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Precatórios 

 

OAB reforça urgência para 
STF analisar novas regras de 
precatórios 
 
Apelidada de "PEC do Calote", a norma 
promulgada mudou, de 1º de julho para 
2 de abril de cada ano, a data limite de 
apresentação dos precatórios para que 
sejam incluídos no orçamento público 
do ano seguinte. 
 
terça-feira, 29 de março de 2022 

 

O Conselho Federal da OAB 

se manifestou no STF a fim 

de reforçar a urgência na apreciação e 

julgamento de ações que questionam 

alterações no regime de precatórios, 

aprovadas pelo Congresso Nacional no 

final de 2021. A ministra Rosa 

Weber é a relatora da medida.  

 

Para a Ordem, a questão mais urgente é 

quanto à redução do prazo para 

inscrição dos precatórios: a norma 

mudou, de 1º de julho para 2 de abril de 

cada ano, a data limite de apresentação 

dos precatórios pela Justiça para que 

sejam incluídos no orçamento público 

do ano seguinte. O art. 1º da EC 114/21 

previu o seguinte: 

 

"§ 5º E´ obrigatória a inclusão, no 

orçamento das entidades de direito 

público, de verba necessária ao 

pagamento de seus débitos, oriundos 

de sentenças transitadas em julgado, 

constantes de precatórios judiciários 

apresentados até´ 2 de abril, 

fazendo-se o pagamento até´ o final do 

exercício seguinte, quando terão seus 

valores atualizados monetariamente." 

De acordo com a OAB, um precatório 

apresentado no dia 3 de abril terá o seu 

valor incluído no orçamento do ano 

subsequente ao seguinte, o que faz com 

que o prazo de pagamento de 

precatório, que era de até 18 meses, 

passe a ser de até 21 meses. "Trata-se, 

claramente, de uma forma indireta de 

calote, mediante emprego do artifício 

legislativo", asseverou a instituição. 

 

 

OAB reforça urgência para STF 

analisar novas regras de 

precatórios.(Imagem: Rosinei 

Coutinho | SCO | STF) 

 

A OAB explica que as alterações 

produzidas no regime de precatórios 

geram um "efeito cascata": "a bem da 

verdade, são meras medidas paliativas 

que beneficiam os entes devedores às 

custas dos cidadãos, da segurança 

jurídica e do estado democrático de 

direito". 

 

"urge que seja concedida a Medida 

Cautelar pleiteada para, 

principalmente, assegurar a dignidade 

dos credores da União Federal cujas 

verbas têm origem em direitos de 

natureza alimentar violados pelo ente 

público; credores estes que, em grande 

extensão, são formados por indivíduos 

https://www.migalhas.com.br/quentes/357991/oab-aciona-stf-contra-novas-regras-para-pagamento-dos-precatorios
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/F87F55FDBBC579_ManifestacaoCFOAB-liminar.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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de idade avançada, portadores ou não 

de moléstias graves." 

 

Ao fim da manifestação, o Conselho 

Federal da OAB expressa a necessidade 

de urgência da apreciação da medida e, 

por conseguinte, a suspensão dos 

dispositivos das emendas 

constitucionais.  

 

• Processo: ADIn 7.064 

•  

https://www.migalhas.com.br/quentes/3

62651/oab-reforca-urgencia-para-stf-

analisar-novas-regras-de-precatorios 

Retorne ao índice  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330822
https://www.migalhas.com.br/quentes/362651/oab-reforca-urgencia-para-stf-analisar-novas-regras-de-precatorios
https://www.migalhas.com.br/quentes/362651/oab-reforca-urgencia-para-stf-analisar-novas-regras-de-precatorios
https://www.migalhas.com.br/quentes/362651/oab-reforca-urgencia-para-stf-analisar-novas-regras-de-precatorios
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MEIO AMBIENTE 

O STF e a pauta do futuro 

Supremo julga nesta quarta (30) sete 

ações que questionam desmonte de 

políticas de defesa do meio ambiente 

• FABIO 

FELDMANN 

• SUELY 

ARAÚJO 

• RAFAEL 

GIOVANELLI 

29/03/2022 05:01 

 
comentários 

Fachada do STF. Crédito: Fellipe 
Sampaio/SCO/STF 

Vem progressivamente ganhando força 
nas duas últimas décadas o papel do 

Supremo Tribunal Federal (STF) como 
arena para tentar reverter retrocessos na 
legislação e nas políticas públicas de 
proteção do meio ambiente. Muitos se 
lembrarão do movimentado julgamento 
das ações diretas de 
inconstitucionalidade apresentadas pelo 
Ministério Público Federal contra a Lei 
Florestal aprovada em 2012 [1], mas há 
vários outros casos relevantes. 

Foi o STF que impediu que se 
continuasse a importação de pneus 
usados por riscos à saúde pública e ao 
meio ambiente [2], que rejeitou 
flexibilizações das regras do 
licenciamento ambiental por meio de 
leis estaduais [3], que vetou a alteração 
ou supressão de Unidades de 
Conservação por meio de medida 
provisória, passando a exigir lei em 
senso estrito para essa finalidade [4], e 
que afastou práticas cruéis contra os 
animais [5], entre outras decisões. Tudo 
isso ancorado no artigo 225 da 
Constituição Federal, que instituiu o 
direito das gerações presentes e futuras 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, ao mesmo tempo em que 
impôs ao Poder Público deveres 
concretos de defesa e conservação 
ambiental. 

Direitos ambientais constitucionais, 
portanto, não são locuções retóricas ou 
protocolos opcionais, que alguém adota 
ou deixa de adotar segundo o que lhe for 
mais conveniente. Ao contrário, são 
verdadeiros mandamentos, limitantes e 
direcionadores da atuação do poder 
público, que é obrigado a seguir o que a 
Constituição lhe ordena para garantir às 
gerações presentes e futuras o equilíbrio 
ecológico e a vida saudável. São direitos 
que tiveram seu nascedouro exatos 50 
anos atrás, em Estocolmo, na primeira 
grande conferência das Nações Unidas 
sobre o tema. Foi nessa conferência, 
aliás, que a Assembleia Nacional 
Constituinte se inspirou para a redação 
do capítulo “Do Meio Ambiente”. 

Diante do enorme desafio de preservar o 
meio ambiente para a vida digna das 
gerações futuras, optaram os nossos 
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constituintes por direcionar a atuação 
dos administradores, reduzindo o seu 
campo de discricionariedade e 
impondo-lhes uma série de deveres. As 
autoridades políticas e os 
administradores públicos não podem 
escolher não implementar políticas 
eficazes de proteção do meio ambiente. 

Com a operacionalização do projeto de 
esvaziamento das políticas ambientais 
em curso desde o início do governo 
Bolsonaro, os deveres constitucionais 
atribuídos ao Poder Público vêm sendo 
descumpridos de forma reiterada e 
sistemática. Na área ambiental, a gestão 
federal é marcada por estratégias que 
abrangem omissões, deslegitimação das 
agências de controle e de seus servidores 
e enfraquecimento da regulação. Esse 
quadro de desmonte [6] intensificou o 
recurso ao Judiciário, com aumento 
substancial de novas ações no Supremo 
Tribunal Federal. 

Para lidar com isso, o STF pautou o 
julgamento de sete ações para esta 
quarta-feira (30/3). Seis delas estão sob 
relatoria da ministra Cármen Lúcia, e 
uma, sob relatoria da ministra Rosa 
Weber. A decisão de reunir esses casos 
em um pacote único tem gerado 
esperança de que a Corte Suprema 
recoloque a gestão ambiental brasileira 
no rumo correto da história. 

Segundo as análises mais recentes do 
Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas [7], a temperatura 
global subiu mais rápido a partir de 1970 
do que em qualquer outro período de 50 
anos se computados os últimos dois 
milênios. Para termos mais de 80% de 
chance de estabilizar em 1,5ºC o 
aumento de temperatura considerando 
os níveis pré-industriais, o mundo pode 
emitir apenas mais 300 bilhões de 
toneladas de CO2, o equivalente a menos 
de uma década de emissão se mantidos 
os níveis atuais. Além disso, metade da 
população mundial já vive sob risco 
climático. Nas regiões mais vulneráveis, 
muitas vezes coincidentes com as mais 
carentes, o número de mortes por secas, 

enchentes e tempestades foi 15 vezes 
maior na última década [8]. 

Algo desolador que ameaça o direito à 
vida, à saúde, ao bem-estar e à 
alimentação de todos nós, de nossos 
filhos, e dos filhos de nossos filhos. Um 
quadro que só pode ser enfrentado com 
ações contínuas e eficazes do poder 
público, sem desconsiderar a 
participação de entes privados e da 
coletividade. No dia 30 de março, o STF 
terá a oportunidade de dar contribuição 
relevante para o enfrentamento dessa 
grave crise, resgatando a esperança no 
porvir que marcou a Conferência de 
Estocolmo. Acreditávamos no coletivo e 
precisamos voltar a acreditar. 

O primeiro item da pauta é a Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 760, proposta 
por sete partidos políticos [9] em 
conjunto com dez organizações não 
governamentais que requereram seu 
ingresso como amici curiae na própria 
petição inicial [10]. No centro desse 
processo está o requerimento de 
retomada do Plano de Ação para 
Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal (PPCDAm), 
implementado entre 2004 e 2018 e 
apontado pelos técnicos como o 
principal fator para a redução em 83% 
nas taxas de desmatamento do bioma 
entre 2004 e 2012. 

Com a paralisação do PPCDAm desde o 
início do atual governo, o desmatamento 
na Amazônia assumiu números 
inaceitáveis: a média anual entre 2019 e 
2021 é 75% maior do que a média 
referente aos dez anos anteriores [11]. 
Além disso, o país não conseguiu 
cumprir meta estabelecida na Lei 
12.187/2009, a Lei da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima, que limitava a 
3.925 km² o desmatamento da 
Amazônia, em 2020. Ficamos em 10.851 
km² – mais que o dobro do aceitável. Em 
2021, atingimos 13.235 km² – mais que 
o triplo do que seria aceitável para o ano 
anterior. 
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É evidente que esses dados caracterizam 
descumprimento do dever, atribuído 
pela Constituição ao Poder Executivo, de 
preservar a floresta amazônica. O 
descumprimento desse dever também é 
debatido na ADO nº 54, ação incluída na 
pauta do dia 30, que trata de controle do 
desmatamento e das queimadas na 
região amazônica. 

O Brasil é o quinto maior emissor de 
gases de efeito estufa do mundo, e o 
setor de mudanças de uso da terra 
respondeu por 46% das emissões brutas 
do país em 2020. O desmatamento da 
Amazônia gerou 78,4% desse total [12]. 
As emissões do desmatamento desse 
bioma em 2020 geraram 782 milhões de 
toneladas de CO2 em 2020, mais do que 
as emissões da Alemanha [13]. Por isso, a 
ADPF nº 760 tem uma relevante 
dimensão climática. E, por isso, a 
decisão a ser tomada pelo STF 
impactará, diretamente, a vida das 
gerações futuras. 

Outra ação na pauta do Supremo 
diretamente relacionada com o 
desmatamento da Amazônia e com o 
clima global é a ADO nº 59 [14], que trata 
da completa paralisação do Fundo 
Amazônia desde janeiro de 2019. Por 
meio dela, busca-se a reativação do 
fundo que, desde sua criação, em 
2008 [15], passou a ser reconhecido 
internacionalmente como uma 
experiência modelo de pagamento por 
redução de desmatamento no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (1992). 

O impressionante neste caso são os 
valores envolvidos na inação 
governamental. Não ocorreram novas 
contratações nem novos aportes no 
governo Bolsonaro, pela implosão da 
governança do Fundo Amazônia. 
Conforme relatório de 2020 [16], havia 
R$ 3,028 bilhões – já depositados – 
disponíveis para novas contratações no 
fundo, valor que, se atualizado pelo 
IPCA, chega a R$ 3,3 bilhões. Somente a 
título de comparação, na Lei 
Orçamentária de 2022, o Ibama tem 
autorizados R$ 198 milhões para todas 

as operações de fiscalização ambiental 
no ano [17], no país inteiro. Em 2020, 
essa ação orçamentária contava apenas 
com R$ 64 milhões [18]. A paralisação 
sem justificativa do Fundo Amazônia 
deve ser compreendida como uma opção 
deliberada de não fazer, um 
desmantelamento ativo [19], algo que não 
tem espaço no arranjo definido pela 
Constituição de 1988. 

Diante das regras ambientais 
constitucionais, em um quadro de altas 
sucessivas de desmatamento, inexiste 
margem de discricionariedade para que 
o governo – qualquer que seja seu matiz 
ideológico – escolha paralisar a 
arrecadação de recursos ou deixe de 
empenhar os recursos disponíveis em 
ações aptas a conter a destruição da 
floresta. Constitucionalmente, é 
obrigado a fazer. Arrecadar, empenhar, 
executar e conter o desmatamento com 
todos os recursos disponíveis. Cabe ao 
STF determinar o cumprimento dessas 
obrigações. 

As demais ações em pauta tratam da 
exclusão da sociedade civil do conselho 
deliberativo do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente; de enfraquecimentos em 
padrões de qualidade do ar, definidos 
pelo Conama; da concessão automática, 
sem análise humana, de alvará de 
funcionamento e licenças para 
determinadas empresas; e da ausência 
de autonomia do Ibama para atuar como 
agente de fiscalização, diante da 
Operação Verde Brasil 2. 

Trata-se de uma pauta muito 
importante, estreitamente relacionada à 
crise climática e, por isso, capaz de 
definir futuro. Estão em jogo ações que 
buscam garantir a plena consecução de 
disposições da Constituição que impõem 
obrigações bem claras ao poder público 
em termos de proteção ambiental. 
Esperamos que o STF, como guardião 
máximo de nossa Carta Magna, continue 
consolidando avanços nesse tema e que 
decida de maneira justa nos processos 
aqui apresentados. Justiça que deve 
alcançar sobretudo as futuras gerações. 
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[2] Ver Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) nº 101, 
relatada pela Ministra Cármen Lúcia. 
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relatada pela Ministra Cármen Lúcia; 
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Cármen Lúcia. 

[5] Por exemplo, ADI nº 4983, relatada 
pelo Ministro Marco Aurélio. 
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[18] Idem. 

[19] Bauer et al. (2012), obra citada. 
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Cobrança do Difal do ICMS em 
2022 é inconstitucional 

Publicação de lei apenas no início do 

ano causou judicialização devido à 

cobrança do imposto sem observar a 

anterioridade 

• REDAÇÃO 

JOTA 

29/03/2022 07:00 

 
comentários 

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência 
Brasil 

Desde o início do ano, o sistema 
tributário brasileiro vive um momento 
de confusão. Isso porque a Lei 
Complementar 190/2022, que 
regulamenta o Diferencial de Alíquota 
(Difal) do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), foi 
publicada no dia 5 de janeiro deste ano 
e, ainda assim, em desrespeito ao 
princípio da anterioridade anual e, em 
alguns, à noventena, estados passaram a 
cobrar o tributo. 

O Difal representa a diferença entre a 
alíquota interna do estado destinatário e 

a alíquota interestadual do remetente 
em operações interestaduais destinadas 
ao consumidor final não contribuinte do 
imposto. A cobrança, que afeta inúmeras 
transações e pode trazer prejuízos 
vultosos para inúmeras empresas, tem 
gerado uma guerra de liminares 
contraditórias nos tribunais 
estaduais. A discussão, como era 
esperado, também já chegou ao STF. 

As cobranças não deveriam ocorrer 
porque a Constituição prevê a aplicação 
de dois princípios tributários quando 
uma lei institui ou majora um imposto: 
a anterioridade nonagesimal, ou 
noventena, e a anterioridade 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. De 
acordo com a anterioridade anual, essa 
cobrança não pode ser realizada no 
mesmo exercício financeiro da 
publicação da lei que institui ou 
aumenta os tributos. 

“A assinatura da lei somente em janeiro 
atrapalhou a relação entre fiscos 
estaduais e contribuintes, criou-se um 
impasse onde não existia”, afirma o 
advogado Fernando Scaff, professor 
titular de Direito Financeiro da 
Faculdade de Direito da USP. “Essas 
dificuldades serão ainda mais explícitas 
a partir de abril [após o prazo da 
noventena].” 

Os estados, para não perderem a 
arrecadação extra na casa dos R$ 9,8 
bilhões – de acordo com análise do 
Comitê Nacional de Secretários de 
Estado da Fazenda (Comsefaz) -, 
apresentaram interpretações variadas 
sobre o assunto – alguns rechaçaram a 
aplicação da noventena, por exemplo, 
para cobrar imediatamente o tributo –, 
mas em comum as unidades da 
federação decidiram fazer a cobrança já 
em 2022, em desrespeito ao princípio da 
anterioridade anual. 

“A anterioridade anual existe e é 
fundante”, explica Scaff. “Os estados 
estão errados, mas não abrirão mão da 

https://www.jota.info/autor/redacao-jota
https://www.jota.info/autor/redacao-jota
https://www.jota.info/autor/redacao-jota
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arrecadação. Então, podem fazer 
bloqueios no mês que vem a quem não 
pagar o tributo. O caos estará 
instalado”.  

Pelo menos dez estados já conseguiram 
derrubar liminares na Justiça que 
impediam a cobrança em 2022. 
“Vivemos uma insegurança jurídica 
muito danosa. Em abril, devemos ver 
uma enxurrada de processos, se não 
houver uma decisão do Supremo”, diz 
Pedro Henrique Siqueira, advogado da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). 

O advogado não tem dúvidas de que a 
cobrança do Difal já em 2022 é 
inconstitucional. “As garantias dos 
contribuintes não podem ser dobradas, 
elas são intransponíveis e inegociáveis. 
Trata-se de um direito que deve ser 
observado e garantido. O Supremo, nos 
julgamentos da ADI 5.469 e do RE 
1.287.019, indicou que haveria uma nova 
relação jurídica-tributária. Então, é o 
caso, sim, de respeitar tanto a 
anterioridade nonagesimal quanto a 
anual.” 

O advogado da CNI cita a Emenda 
Constitucional 87/2015. Ela mudou, em 
2015, o esquema vigente do ICMS, 
quando ele era recolhido apenas no 
estado de origem no caso de vendas não 
presenciais a consumidores finais 
situados em outra unidade da Federação 
e não contribuintes do imposto estadual. 
Em tempos de e-commerce, para 
equilibrar a arrecadação, passou-se a 
realizar um rateio da taxa, enviada 
também ao destino da mercadoria. 

Com base no Convênio 93/2015 e leis 
locais, os estados começaram, então, a 
exigir o Difal, o que causou 
descontentamento entre os 
contribuintes, que reclamavam a edição 
de uma lei complementar federal. O STF 
acolheu o pedido em fevereiro de 2021 e 
fixou a necessidade de criação da norma 
de caráter nacional, que só foi publicada 
em 2022 e trouxe o cenário de 
insegurança jurídica.  

No começo de janeiro, a Associação 
Brasileira de Indústria de Máquinas 
(Abimaq) entrou com uma das duas 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADI) que requerem o assentamento da 
impossibilidade da cobrança do Difal até 
2023. Além delas, há outras duas ações 
ajuizadas pelos governos do Ceará e de 
Alagoas, solicitando o contrário, ou seja, 
a possibilidade da cobrança do imposto 
já em 2022.  

“Alguns de nossos 1.600 associados, 
principalmente da área agrícola, 
vendem ao consumidor final não 
contribuinte e solicitaram para 
atuarmos em prol desse setor”, relata 
Caio Ruotolo, consultor jurídico da 
Abimaq. “Pedimos ao ministro 
Alexandre de Moraes, o relator, 
agilidade nessa decisão e respeito à 
Constituição. Nesse tempo, enfrentamos 
apenas mais insegurança jurídica. Um 
associado pode ter uma liminar aceita e 
outro não, ou tê-la revogada, e, assim, a 
concorrência dentro de uma mesma área 
acaba afetada.” 

Recentemente, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) se manifestou nos 
processos pela necessidade da aplicação 
do princípio da anterioridade anual à Lei 
Complementar 190/2022, que trata da 
cobrança do Difal de alíquota do ICMS 
pelos estados. 

“Tratando-se de ICMS e não sendo o 
caso da específica exceção do art. 155, 
§4º, IV, ‘c’ da CF/88, não é possível 
seccionar a anterioridade geral da 
nonagesimal. Aplicam-se ambas ou 
nenhuma delas. Assim, adotando-se a 
compreensão de que a Lei 
Complementar nº 190/2022 implicou, 
por si, uma alteração legislativa com a 
consequência de ocasionar instituição 
ou majoração do imposto, submete-se à 
aferição quanto à observância do 
princípio da anterioridade, nos termos 
do art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da CF/88”, 
escreveu Vinicius Brandão de Queiroz, 
consultor da União. 

Espera-se que a decisão do STF assegure 
o direito fundamental do contribuinte de 
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não ser exigido a pagar um tributo novo 
ou majorado no mesmo ano da 
instituição, em respeito ao princípio da 
anterioridade anual. A decisão da Corte 
é aguardada para assegurar máxima 
eficácia ao princípio da segurança 
jurídica, valor imprescindível para o 
desenvolvimento das atividades 
empresariais e para uma profícua 
relação entre o fisco e o contribuinte. 

https://www.jota.info/coberturas-

especiais/seguranca-juridica-
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• CRISTIANE 

BONFANTI 

BRASÍLIA 
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Sede do Supremo Tribunal Federal. 
Crédito: Carlos Moura/SCO/STF 

Os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiram, por 
unanimidade, que as decisões em cinco 
ações diretas de inconstitucionalidade 
(ADIs) referentes ao Imposto sobre 
Doações e Heranças Provenientes do 
Exterior (ITCMD) terão efeitos a partir 
de 20 de abril de 2021. Nessas ações, o 
STF proibiu os estados do Paraná, 
Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso 
e o Distrito Federal de cobrar o imposto 

sem a existência de lei complementar 
regulamentando o tema. 

O dia 20 de abril é a data em que foi 
publicado o acórdão de mérito do 
julgamento do RE 851108, por meio do 
qual o STF definiu, em regime de 
repercussão geral (Tema 825), que os 
estados não podem exigir o ITCMD sem 
a existência de lei complementar. 

Os magistrados também definiram que 
devem ser ressalvadas ações judiciais 
pendentes de conclusão até 20 de abril 
de 2021 em que se discuta a qual estado 
o contribuinte deveria efetuar o 
pagamento do ITCMD, considerando a 
ocorrência de bitributação, ou a validade 
da cobrança do imposto, não tendo sido 
pago anteriormente. Isso significa que, 
nesses casos, os contribuintes podem 
pedir a restituição dos valores pagos a 
mais nos cinco anos anteriores ao 
ajuizamento dos processos. 

O entendimento dos ministros nesses 
casos é o mesmo aplicado no julgamento 
de uma série de ações que questionavam 
leis estaduais sobre o mesmo tema, em 
votação finalizada em 18 de fevereiro. 

As ADIs são as de 
número 6818, 6820, 6823, 6833 e 6
840. 

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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Finanças 

Para economistas, queda do 
dólar tende a não durar muito 
 
Moeda americana já acumulou queda 
de 14,86% no ano frente ao real 
 
Por Igor Sodré — De São Paulo 
28/03/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Rostagno, do banco Mizuho: cenário de 
desvalorização do real antes da eleição — 
Foto: Luis Ushirobira/Valor 

A forte tendência de valorização que o 
real tem experimentado desde o início 
do ano pode não se sustentar por muito 
mais tempo. Na semana passada, o dólar 
registrou baixa de 5,37%, ao fechar a 
sexta-feira negociado a R$ 4,7466 e, 
assim, acumulou queda de 14,86% no 
ano. 
 
Profissionais ouvidos 
pelo Valor observam que os 
fundamentos continuam a apontar para 
uma moeda brasileira ainda mais 
apreciada. No entanto, alguns 
elementos, como o processo de aperto 
monetário nos EUA e uma possível 
amenização da guerra na Ucrânia, além 
das eleições presidenciais, trazem riscos 
de alta para o dólar à frente. 

“O real deu prosseguimento a seu forte 
desempenho”, observa a estrategista 
Gisela Brant do J.P. Morgan, em 
relatório sobre mercados de câmbio 
enviado a clientes. “O nível das taxas de 
juros e o vento favorável das 
commodities, em meio a uma redução 
significativa do prêmio de risco em 
relação ao ano passado, explicam a 
movimentação do real”, avalia. Para ela, 
embora a moeda brasileira possa 
continuar bem apoiada nos níveis atuais, 
o modelos da casa “começam a indicá-la 
em território caro”. 
 
A guerra, lembra Gisela, tem favorecido 
países exportadores de commodities, 
como o Brasil, diante da pressão gerada 
sobre os preços das matérias-primas nos 
mercados internacionais. Além disso, os 
ativos brasileiros andavam bastante 
descontados, em especial o real, durante 
a pandemia, diante dos riscos fiscais 
elevados e do patamar baixo da Selic, 
que chegou à mínima histórica de 2% ao 
ano em 2020. 
 
O economista Carlos Lopes, do banco 
BV, avalia que os motivos que dão apoio 
ao real neste momento não devem 
continuar atuando fortemente ao longo 
do ano. “Não é esperada uma alta 
contínua das commodities. Nós 
entendemos que houve uma mudança de 
patamar e isso favorece o real. Do outro 
lado, o fluxo financeiro também não tem 
razões para continuar vindo, uma vez 
que a gente já viu alguma correção nos 
valores dos ativos por aqui”, completa. 
 
Lopes nota, ainda, que a retirada de 
estímulos no exterior vem trazendo um 
visível enxugamento de liquidez nos 
mercados globais, movimento que, 
somado a altas de juros pelo Federal 
Reserve, o banco central americano, 
torna o ambiente mais desafiador para 
mercados emergentes. 
 
“Os níveis [do dólar] estão próximos dos 
sugeridos pelos modelos de curto prazo 
e de médio prazo”, diz Flavio Serrano, 
economista chefe da Greenbay 
Investimentos. 
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“Poderia ser sustentável, mas para isso, 
precisaremos de preços de commodities 
sustentados e alívio do lado político.” 
 
Ele acrescenta que uma desaceleração 
mais acentuada da economia global nos 
próximos meses, a intensificação da 
guerra ou problemas políticos 
domésticos poderiam “levar o dólar a 
recuperar parte do movimento recente”. 
Serrano espera que o dólar encerre o ano 
em R$ 5,15. 
 
O fator eleitoral também é mais um risco 
para o real. “Devemos ter uma eleição 
bastante polarizada, trazendo incerteza 
e fazendo o real desvalorizar próximo da 
votação”, afirma Luciano Rostagno, 
estrategista-chefe do Banco Mizuho do 
Brasil. Ele vê o dólar voltando para um 
patamar acima dos R$ 5,00 em 2022, 
ficando em torno de R$ 5,20 no fim do 
ano. 
 
“Acho que, chegando a R$ 4,70, 
podemos ter uma reversão, com a volta 
de alguma pressão compradora até por 
parte dos players do Brasil”, destaca 
Victor Beyruti, economista da Guide 
Investimentos, que projeta o dólar a R$ 
5,00 no final do ano. 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/28/para-analistas-queda-do-
dolar-tende-a-nao-durar-muito.ghtml 
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Brasil 

Desmatamento deve voltar à 
pauta nas discussões com 
OCDE 
 
Guedes terá reunião da organização; 
presença de embaixadores de países 
membros 
 
Por Assis Moreira — De Genebra 
28/03/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 

O ministro da Economia: na manga, 
decreto para zerar IOF, considerado 
passo necessário para a adesão do país à 
entidade — Foto: Cristiano Mariz/O 
Globo 

Em visita nesta segunda-feira à 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
em Paris, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, deverá receber uma cobrança já 
habitual: a necessidade de proteção 
efetiva do meio ambiente e de ações em 
favor do clima, incluindo frear o 

desmatamento, para que o processo de 
adesão do Brasil à entidade avance. 
 
O plano de Guedes em Paris é de tentar 
“azeitar a aprovação do roteiro 
(roadmap)” que deve orientar a 
negociação de adesão do Brasil. 
O Valor apurou que o secretário-geral 
da OCDE, Mathias Cormann, convidou 
10 embaixadores de países membros 
para participar da conversa hoje com o 
ministro, entre eles representantes dos 
EUA, de peso central na entidade; da 
Itália, que está na presidência do 
Ministerial Council Meeting (MCM), o 
fórum de mais alto nível da OCDE; da 
Alemanha, Japão, Reino Unido, México 
e Colômbia. 
 
Já o representante da França, país que 
tem mostrado reticências ao governo 
Jair Bolsonaro, não foi convidado. O 
argumento em círculos da entidade é de 
que, como ao mesmo tempo estará 
ocorrendo a reunião mensal dos 
representantes dos 38 países membros, 
o dia inteiro, resolveu-se fazer um 
encontro ‘mais discreto’ com Guedes e 
países mais apoiadores do Brasil. 
 
Nas conversas na OCDE, a mensagem 
que deverá ser repetida é a de que o 
Brasil precisará fazer mais, por exemplo, 
no combate ao desmatamento. Dados do 
Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
sobre recordes de alertas de 
desmatamento em fevereiro tiveram 
ampla divulgação na Europa. Além 
disso, na quarta e na quinta-feira a 
OCDE terá sua reunião de ministros de 
meio ambiente, e a expectativa é de 
alguma pressão sobre o Brasil. 
 
Guedes chegará à OCDE com o decreto 
publicado pelo governo para zerar 
gradualmente o Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) sobre 
câmbio, considerado passo necessário 
para que o Brasil se torne um aderente 
aos Códigos de Liberalização de 
Movimento de Capitais e de Operações 
Correntes. No entanto, não será nesta 
visita que o país receberá o sinal verde 
para a adesão a esses que são os dois 
principais instrumentos da OCDE na 
área econômica. 
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O decreto de eliminação gradual do IOF 
entre 2023 e 2028 foi assinado no dia 15 
por Bolsonaro. Imediatamente o 
governo informou ao Comitê de 
Investimentos da OCDE, e este então 
enviou relatório para o exame na 
preparatória do conselho de 
representantes da entidade. É o 
conselho que faz o convite para adesão 
aos dois Códigos. Mas a conclusão foi de 
que não daria tempo para aprovar agora 
a entrada do Brasil. A próxima reunião 
do conselho de representantes será em 
abril. 
 
Essa adesão aos dois códigos é, por sua 
vez, uma etapa necessária para o país ser 
aceito mais tarde como membro da 
organização. Esses códigos permitem, 
aos países aderentes, um progresso 
gradual em direção à liberalização de 
capitais, de investimentos e de serviços, 
com expectativas de melhora no 
ambiente de negócios. 
 
Com esse tema avançado, facilita a tarefa 
do Brasil. Guedes se reunirá também 
com a área técnica da OCDE que está 
tocando o processo de adesão para 
continuar a discussão sobre o 
“roadmap’’, com o itinerário da 
negociação para adesão. 
 
A primeira parte do roteiro, mais geral, 
tratará de valores da OCDE que o país se 
comprometerá a respeitar, como Estado 
de direito, proteção dos direitos 
humanos e do meio ambiente. Depois 
comitês vão examinar o Brasil. Cada 
comitê define quais as principais áreas 
deverão ser avaliadas. Por exemplo, o 
Comitê de Comércio vai cobrar mercado 
brasileiro aberto. O de governança vai 
focar em mais transparência. O de meio 
ambiente, em medidas concretas. 
 
A expectativa é de que esse “roadmap” 
possa ser aprovado pelo conselho de 
ministros da OCDE em junho. A 
iniciativa passa então para o Brasil, para 
se posicionar sobre todas as 
recomendações. É algo que poderá 
ocorrer já em julho. Ao mesmo tempo, a 
OCDE vai definir quanto o Brasil já 
precisará pagar, pelos estudos que serão 
feitos, por exemplo, ao longo do ano. 

Quanto mais rápido o Brasil responder à 
recomendações contidas já no 
“roadmap’’ mais rápida começa a 
negociação. 
 
O Brasil está bem mais avançado do que 
os outros candidatos -Argentina, Peru, 
Romênia, Bulgária e Croácia. Alguns 
candidatos ainda precisam, por 
exemplo, aderir à Convenção 
Anticorrupção, algo que o Brasil já fez. 
 

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

2022/03/28/desmatamento-deve-

voltar-a-pauta-nas-discussoes-com-

ocde.ghtml 
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Empresas 

CSN Mineração visa ser líder 
global em minério premium 
 
Meta da empresa é vender produto com 
67% de teor de ferro a um mercado 
crescente; expansão R$ 12 bilhões prevê 
dobrar capacidade de produção até 
2026 
 
Por Ivo Ribeiro — De São Paulo 

28/03/2022 05h02  Atualizado há 
uma hora 

 
A mineradora de ferro de Benjamin 
Steinbruch, que listou suas ações 
na B3 em fevereiro de 2021 e é uma 
grande geradora de caixa, espera em 
cinco anos dobrar sua participação no 
mercado global da commodity do 
aço. Com plano de R$ 12 bilhões que 
começa a ser executado, a CSN 
Mineração se vê como a empresa do 
setor que tem um plano de expansão 
delineado até 2032. Na primeira fase, 
até 2026, duplica a capacidade. Em 
outro salto, até 2032, prevê crescer mais 
75%, indo a 116 milhões de toneladas por 
ano. 
 
O foco, neste momento, está centrado no 
projeto de expansão de cinco anos. 
Segundo a empresa, já está estruturado 
e com grande parte dos equipamentos 
encomendada. Eneas Diniz, ex-diretor 
executivo da área de aço da CSN, alçado 
à presidência da CMIN, comanda os 
planos com o suporte da principal 
acionista, a própria siderúrgica, que têm 
sócios asiáticos. 
 
Está previsto em várias fases, 
começando em 2023 com uma primeira 
ampliação da oferta de minério. Parte do 
funding para os aportes nas obras e 
instalações já está encaminhada, diz 
Pedro Oliva, diretor financeiro (CFO) e 
de relações com investidores, e novas 

idas ao mercado financeiro para 
captações estão previstas. 
 

 

Eneas Diniz, presidente, e Pedro Oliva, 
CFO: companhia do grupo CSN tem 
plano para em 10 anos se tornar a quinta 
do setor — Foto: Cláudio Belli/Valor 

Ao abrir o capital um ano e um mês 
atrás, a empresa levantou, em ofertas 
primária e secundária, R$ 5,2 bilhões, 
considerado, até então, um dos dez 
maiores IPOs da bolsa paulista. Desse 
montante, a mineradora colocou R$ 1,7 
bilhão em seu caixa. 
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Em 2021, a CMIN, que opera uma das 
maiores e mais ricas minas de ferro do 
mundo - Casa de Pedra, em Congonhas-
MG -, beneficiou-se da escalada do preço 
da commodity no mercado 
internacional, assim como suas 
concorrentes. O minério atingiu média 
histórica de US$ 160 a tonelada. 
 
A empresa fechou o ano com lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda) de R$ 10,38 
bilhões - margem de quase 58% ante a 
receita líquida. O lucro líquido atingiu 
R$ 6,4 bilhões. E virou 2021 com caixa 
líquido de mais de R$ 6 bilhões - ou seja, 
dívida negativa. 
 
As ações da mineradora, porém, com 
exceção de um pico de alta ocorrido por 
volta de maio, não acompanharam a 
evolução dos resultados. Negociada no 
IPO a R$ 8,50, o papel da CMIN fechou 
a R$ 6,15 no pregão da B3 na sexta-feira, 
após ter ido a R$ 5,15 em 
novembro. (ver gráfico acima) 
 
Em relatório na semana passada, o 
banco Morgan Stanley cortou 
recomendação de compra do papel para 
neutro e o preço alvo de R$ 7,50 para R$ 
6,50. Os analistas argumentaram 
perspectiva de queda do preço do 
minério nos próximos anos - US$ 110 em 
2023 e US$ 66 em 2024. Para eles, o 
setor, como um todo, pode ser 
impactado com alta de inflação e baixa 
perspectiva de crescimento. No caso da 
CMIN, disseram, “pesou a redução nas 
metas de investimento até 2026”, vindo 
a reduzir a capacidade de produção. 
 
A visão da empresa é diferente, 
ressaltam Diniz e Oliva - a CMIN está 
levando avante o plano de crescimento 
traçado antes do IPO. “Ha pouca oferta 
prevista nos próximos três anos e a 
China - maior comprador mundial da 
matéria-prima - relaxou a política 
monetária e fiscal e sinalizou novos 
investimentos para a área de 
infraestrutura do país”, afirma Oliva. 
“Hoje há essa leitura mais positiva”. 
 
Especialistas veem um vácuo de oferta 
futura de até cinco anos. No Brasil, a 

Vale tem capacidade travada de 
produção da ordem de 100 milhões de 
toneladas que depende de licenças 
ambientais para mudanças no sistema 
de barragens e depósito de rejeitos para 
retomar produção. As australianas Rio 
Tinto e BHP não tem projetos; apenas a 
FMG começa operação de uma mina de 
20 milhões de toneladas. A Anglo 
American, no Brasil e África do Sul, 
também não tem nada robusto, dizem. 
 
Segundo Diniz, a CMIN já superou a 
questão dos rejeitos após investir R$ 
400 milhões em sistemas de filtragem, 
depositando todo o material a seco em 
pilhas próprias. E garante que suas 
barragens tem nível zero de risco dado 
pelo órgão fiscalizador e que está 
trabalhando em linha com legislação. 
“Nosso crescimento não passa por 
barragens e já temos as licenças que 
precisamos para avançar com os 
projetos, pois já operamos com 100% 
nessa tecnologia”, afirma. 
 
Uma das fontes de minério na expansão 
é justamente a recuperação de rejeitos 
existentes na grande barragem de Casa 
de Pedra, acumuladas ao longo de 
décadas - estima-se 140 milhões de 
toneladas. Vai começar com 3 milhões 
de toneladas em 2023. O volume subirá 
gradualmente até 2026, chegando a 8 
milhões por ano a partir de 2027. “Há 
muito rejeito a ser processado e com teor 
de ferro cada vez mais rico, uma 
vantagem”, informa o CEO. 
 
O grande salto, segundo a CMIN, se dará 
em 2024, com a adição de 23 milhões de 
toneladas de minério pellet-feed, de alto 
teor de ferro (67% após processo de 
concentração do material). Os 
equipamentos para as plantas de 
beneficiamento P-15 e P-4 já estão 
adquiridos, informam. 
 
Em 2026, explicam os executivos, a fase 
1 de expansão da CMIN se completa com 
5 milhões e 2,5 milhões de toneladas, 
respectivamente, adicionais. “Vamos ter 
um mix de produto muito mais rico em 
teor. Vamos sair dos 62% atuais e passar 
para 67%, ficando na liderança dos 
players globais com um produto 
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premium em 2032, quando a CMIN será 
a quinta maior do setor”, afirma Oliva. 
Atualmente, há três tipos de produto - o 
pobre, com 58% de teor de ferro, o 
referência (benchmark), de 62%, e o 
rico, com 65%. 
 
No processo de descarbonização das 
clientes (siderúrgicas) a empresa vai 
levar vantagem, assegura o CFO, ao 
dispor de produto com 67%, pois o 
mercado vai demandar minério de alto 
teor de ferro para produzir pelotas 
(pellets) e de briquetes (HBI). “Nosso 
minério vai para esse mercado crescente 
de matéria-prima que será cada vez mais 
usada para fazer aço em fornos 
elétricos”, diz. 
 
Para dar suporte ao crescimento e escoar 
a produção, a CMIN vai, nesse pacote de 
investimentos, elevar a capacidade de 
seu terminal portuário, o Tecar, situado 
em Itaguaí (RJ). O plano prevê atingir 
60 milhões de toneladas em 2025, com 
um novo berço no píer, novos pátios e 
nova correia transportadora para 
carregamento dos navios. Para carregar 
desde Congonhas ao Tecar, a ferrovia da 
MRS, concessionária na qual a CMIN 
tem 18%, só precisará comprar mais 
locomotivas e vagões, segundo os 
executivos. 
 
Na avaliação de Oliva, o plano de 
investimento não vai afetar a política de 
pagamento da mineradora, que prevê 
distribuir aos acionistas R$ 4,8 bilhões, 
incluindo pagamento de juros sobre o 
capital, referente ao exercício de 2021. 
“Vamos acessar fontes de recursos de 
longo prazo para suportar o plano de 
expansão e, assim, manter a política de 
dividendos de 80% a 100% do lucro 
líquido, suportada pela geração de caixa 
da companhia”. 
 
Para 2022, a mineradora está prevendo 
produção mais compras de terceiros de 
39 milhões a 41 milhões de toneladas, 
aumento de 10% sobre o ano passado. 
No volume de vendas, avalia que a 
empresa conta a vantagem de ter virado 
2021 com volume de 4,8 milhões de 
toneladas de estoques de produto 
pronto. Além disso, prevê preço médio 

comercializado por ela melhor que o do 
ano passado, que foi de US$ 101,31 a 
tonelada. 
Sobre a perspectiva de preços da 
commodity no mercado internacional, a 
companhia trabalha com projeção da 
consultoria especializada Platts, que 
aponta cotação de US$ 147 até fim do 
ano. 
 
Diniz lembra que a empresa tem vastas 
reservas no Quadrilátero Ferrífero de 
Minas, para mais de 100 anos de vida, o 
que garante a segunda etapa de 
crescimento, no período 2026-2032: 
serão mais duas instalações aptas a 
processar, cada uma, 28 milhões de 
toneladas de minério por ano. Para isso, 
estão previstas mais duas fases de 
ampliação da capacidade no Tecar: na 
primeira, ir a 84 milhões de toneladas; 
na segunda visa 130 milhões daqui a 10 
anos. 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/28/csn-mineracao-visa-
ser-lider-global-em-minerio-
premium.ghtml 
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Empresas 

Companhias aéreas reveem 
planos por atraso na entrega 
de aeronaves 
 
Setor vive novo momento com 
recuperação da demanda e forte alta do 
petróleo 
 
Por Cristian Favaro — De São Paulo 
28/03/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 
A retomada da rota internacional de 
transporte de passageiros no Brasil tem 
se esbarrado em um desafio adicional: o 
atraso na entrega de aeronaves. A 
pandemia tornou escassa a oferta de 
componentes elétricos, atrasando a 
programação de fabricantes. Além disso, 
em tempos de disparada do petróleo, as 
empresas aéreas têm acelerado o 
processo de renovação da frota, uma vez 
que os novos modelos são mais 
econômicos. Com isso, a reabertura de 
rotas tem sido postergada, assim como 
frequências reduzidas. 
 
A meta da Air Europa, inicialmente, era 
retomar a operação de Salvador, 
Fortaleza e Recife para Madri em junho 
deste ano, com base no cronograma de 
entrega de cinco modelos Dreamliner 
em janeiro. Diego Garcia, diretor-geral 
para a América da Air Europa, disse que 
a Boeing informou que não será capaz de 
cumprir o prazo neste ano, o que levou o 
grupo a buscar aviões com arrendadores 
em contratos de curto prazo. 
 
O grupo, entretanto, conseguiu apenas 
três aeronaves até agora, que vão ser 
usadas nos trechos entre Caribe, Punta 
Cana, Havana e Cancún à Europa. A 
meta é retomar a operação nas três 
cidades brasileiras em dezembro, 
atingindo assim os 23 destinos no 
continente americano de antes da 
pandemia. Mas para isso o grupo terá de 
conseguir mais duas aeronaves com 

arrendadores, o que tem sido um 
desafio. 
“O mercado se recuperou muito rápido. 
A demora na entrega de Dreamliner tem 
afetado várias empresas”, disse, 
destacando também a falta de 
componentes eletrônicos para a 
produção. No início da pandemia, 
muitos aviões ficaram parados e 
entregas foram postergadas, mas a 
realidade hoje é outra. Procurada, a 
Boeing não se manifestou. 
 
Garcia destacou que a retomada da 
demanda da Air Europa tem sido 
bastante favorável. Em fevereiro, o 
grupo registrou 85% da oferta de 
assentos que oferecia no período pré-
pandemia nas Américas para a Europa. 
“A estimativa era terminar este ano com 
3% mais oferta do que em 2019. Mas 
vamos terminar com quantidade de 
assentos oferecidos 10% abaixo”, disse, 
atribuindo a diferença à dificuldade em 
conseguir aeronaves. 
 
Na American Airlines, principal 
empresa aérea que opera na ligação com 
os Estados Unidos, o desafio é o mesmo. 
A empresa disse que, por causa de 
atrasos por parte da Boeing na entrega 
da frota de 787-8 (Dreamliner), foi 
forçada a fazer ajustes na programação 
de verão, incluindo a redução do serviço 
entre São Paulo e Miami para um voo 
diário a partir de 1º de julho, ante dois 
voos diários previstos para abril. 
 
“Esperávamos receber pelo menos 
quatro novas aeronaves até abril, que 
provavelmente não chegarão, por isso 
tomamos medidas imediatas para evitar 
que nossos clientes se prejudicassem”, 
informou a empresa. O grupo destacou 
que os clientes que já compraram 
passagens serão contatados com outras 
opções de viagem. 
 
No lado das brasileiras, o cenário se 
repete. A Gol tem conseguido manter 
seu cronograma de renovação das 
aeronaves MAX, da Boeing, embora em 
meio a atrasos entre 30 e 45 dias na 
entrega, disse o presidente da Gol, Paulo 
Kakinoff, em entrevista na semana 
passada ao Valor. A Gol opera 
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atualmente 23 aeronaves MAX, número 
que deve chegar a 44 neste ano e que 
representará 32% da frota total. 
 
A Latam destacou que espera receber 
quatro aeronaves Airbus A 320 neo e 2 
Boeing 787-9. “A companhia está ciente 
dos possíveis atrasos nas entregas das 
aeronaves Boeing e continua 
monitorando o tema e em contato com a 
companhia”, disse. 
 
Procurada, a Azul destacou que não vem 
enfrentando dificuldades para cumprir 
seu plano de renovação. Mas a própria 
Embraer, principal fornecedora de 
aeronaves da Azul, chegou a apertar suas 
projeções para este ano diante do 
cenário complexo para a produção de 
semicondutores - realidade que antes 
prejudicava apenas o setor 
automobilístico, mas, no fim do ano 
passado, passou a atingir também o 
setor aeronáutico. 
 
Procuradas, Airbus e Embraer não se 
manifestaram até o fechamento desta 
edição. 
 

 

Diego Garcia, da Air Europa: reabertura 
de rotas do Nordeste para Madri, 
prevista para junho, ficou para 
dezembro — Foto: Divulgação 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/28/companhias-aereas-
reveem-planos-por-atraso-na-entrega-
de-aeronaves.ghtml 
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Agronegócios 

Na BRF, Aldo Mendes, ex-BC, 
sela paz entre Previ e Marfrig 
 
Acordo entre fundo de pensão e 
empresa de Marcos Molina evita voto 
múltiplo na assembleia da dona da 
Sadia 
 
Por Luiz Henrique Mendes — De 
São Paulo 
28/03/2022 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 
A Previ conseguiu o que queria 
na Marfrig e não vai mais precisar do 
desgaste de um voto múltiplo para 
emplacar um nome no conselho de 
administração da BRF. Num acordo 
costurado no fim de semana, o fundo de 
pensão dos funcionários do Banco do 
Brasil chegou a um acordo com o 
empresário Marcos Molina, fundador 
da Marfrig, para uma chapa consensual 
para o conselho da dona da marca Sadia. 
 
Aldo Mendes, ex-diretor de política 
monetária do Banco Central que 
também já ocupou o cargo de vice-
presidente de finanças do Banco do 
Brasil e foi CFO do Banco Original, é o 
indicado do fundo de pensão dos 
servidores do BB. Oscar Bernardes, 
que estava na chapa de dez membros 
originalmente proposta pela Marfrig em 
fevereiro, abriu mão da vaga. 
 
Com isso, a Marfrig indicará nove 
membros (Marcos Molina, Sergio Rial, 
Augusto Cruz, Márcia Marçal dos 
Santos, Eduardo Pocetti, Flávia 
Bittencourt, Pedro de Camargo Neto, 
Altamir Batista da Silva e Deborah 
Vieitas) para o conselho da BRF e a 
Previ, um. 
 

Negociação 

 
A negociação entre Previ e Marfrig 
mostra que a companhia de Marcos 

Molina precisou negociar para evitar 
uma eleição que pudesse lançar alguma 
desconfiança sobre sua hegemonia. A 
Previ já havia tentado negociar uma vaga 
na chapa original proposta pela Marfrig, 
mas só tinha conseguido o apoio para 
uma indicada ao conselho fiscal. 
 
Com o pedido de voto múltiplo, o 
canal de renegociação foi reaberto. 
Assim, as conversas abriram a vaga no 
conselho de administração que a 
fundação tanto queria. Em 
contrapartida, o fundo de pensão abriu 
mão da indicação de Ana Paula 
Teixeira de Sousa, que já foi vice-
presidente de controles do BB e é do 
board da Livelo, para o conselho fiscal. 
 
Em carta enviada à BRF, a executiva 
alegou razões pessoais para renunciar à 
função para a qual seria eleita amanhã. 
Junto com ela, a candidata da Previ para 
uma vaga de suplente no conselho 
fiscal, Cristina Ferreira de Brito, 
também abriu mão da candidatura. 
 
Com uma vaga na chapa, a Previ pode 
acompanhar mais de perto um 
investimento de mais de três décadas - a 
fundação entrou na antiga Perdigão na 
década de 1990 - e onde ainda detém 
participação de 6% do capital, fatia 
avaliada em R$ 1,1 bilhão. 
 
Para a Marfrig, a posição majoritária no 
conselho dará à companhia de Molina a 
condição de controladora de fato da 
BRF, consolidando o ativo no balanço. 
Juntas, as duas companhias faturam R$ 
133 bilhões por ano, o que coloca a 
Marfrig como a quinta maior do país, 
ultrapassando Vibra, Ultra, Cosan e 
Carrefour e ficando só atrás de 
Petrobras, JBS, Vale e Raízen. 
 
https://valor.globo.com/agronegocios/
noticia/2022/03/28/na-brf-aldo-
mendes-ex-bc-sela-paz-entre-previ-e-
marfrig.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Justiça nega pedidos de 
vínculo a agentes de 
investimentos 
 
Volume de ações cresceu na pandemia, 
segundo levantamento realizado pela 
Data Lawyer 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
28/03/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Matheus Quintiliano: decisões validam 
normas que regulam a profissão — Foto: 
Divulgação 

O número de ações 
trabalhistas de agentes autônomos 
de 
investimentos contra corretoras de 
valores, que pedem vínculo de 
emprego, cresceu na pandemia - 
especialmente em 2021. O valor total das 
causas atingiu R$ 7,07 bilhões, 

segundo levantamento realizado pela 
Data Lawyer Insights a pedido 
do Valor, apesar de haver 
jurisprudência desfavorável aos 
profissionais em segunda instância. 
 
A legislação permite que o agente 
autônomo exerça as atividades por meio 
de sociedade ou firma individual. Ele 
deve ter, para atuar, contrato escrito 
com instituição integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários. A 
atividade desse profissional é regida pela 
Lei nº 6.385, de 1976, e pela Resolução 
nº 2.838, de 2011, e Instrução nº 497, de 
2011, ambas da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). 
 
Nas ações, eles pedem vínculo contra a 
empresa da qual são sócios e a 
responsabilização subsidiária da 
corretora - para que pague verbas 
trabalhistas em caso de inadimplência 
do devedor principal - ou processam 
diretamente a tomadora de serviços. Há 
no país 17,8 mil processos em 
tramitação, a maior parte no Estado de 
São Paulo (3,2 mil), de acordo com o 
levantamento da Data Lawyer 
Insights. O valor médio das causas é 
de R$ 396,1 mil. 
 
No ano passado, foram propostas 2,8 
mil ações. Em 2020, 1,9 mil, volume 
pouco superior aos registrados em 2019 
(1,7 mil) e 2018 (1,5 mil). Cerca de 24% 
dos casos são concluídos com acordo 
entre as partes. O tema já chegou 
no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), mas não houve, até 
então, julgamento de mérito pelo fato de 
os ministros não estarem autorizados a 
rever provas. 
 
Na segunda instância, porém, há 
precedentes contrários aos agentes 
autônomos de investimentos. Duas 
recentes decisões em Minas Gerais e no 
Rio de Janeiro negaram pedidos de 
vínculo de emprego. Levaram em 
consideração que, pelo grau de 
especialização dos profissionais, eles 
tinham condições de saber a forma como 
estavam sendo contratados. 
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Um dos casos foi analisado pela 8ª 
Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) de Minas Gerais. A 
decisão reformou sentença da 21ª Vara 
do Trabalho de Belo Horizonte, que 
havia reconhecido o vínculo de emprego 
pedido por uma agente (processo nº 
0010045-93.2020.5.03.0021). 
 
A agente alegou que foi incluída no 
contrato social de uma microempresa, 
como sócia, como forma de sonegação 
de direitos trabalhistas. Essa empresa, 
por sua vez, tinha, como determina a 
legislação, contrato escrito com uma 
corretora de valores mobiliários, parte 
no processo. 
 
Para o relator do caso, desembargador 
José Marlon de Freitas, não havia provas 
robustas de que a agente agia como 
empregada. “Não é crível que a 
demandante, conhecedora da legislação 
que rege a sua profissão, se sujeitaria a 
participar de uma possível fraude, 
referente à sua condição de sócia e não 
de empregada, sabendo que, pelo 
cometimento da falta grave, poderia 
ficar por até 10/20 anos impedida de 
atuar no mercado financeiro”, diz na 
decisão. 
 
Matheus Quintiliano, do Velloza 
Advogados, representante da corretora 
no processo, considera importante esse 
tipo de decisão por validar, dentro do 
direito trabalhista, as normas do 
mercado financeiro que regulam a 
profissão de agente autônomo. “Se o que 
o agente autônomo recebe for 
transformado em verbas trabalhistas, 
quase triplica o custo para a empresa. 
Não é uma pessoa só. Tem cliente com 
mais de 50 agentes autônomos”, afirma. 
 
Ainda segundo Quintiliano, o legislador 
criou regras específicas para a 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) não dispor sobre relações 
societárias no mercado financeiro. E a 
intenção não foi precarizar as relações 
trabalhistas, acrescenta o advogado. 
 
Foi o que entendeu a 2ª Turma do TRT 
do Rio de Janeiro ao julgar um processo 
sobre o assunto e não reconhecer o 

vínculo empregatício. De acordo com a 
decisão, o agente de investimentos opera 
no mercado de ações com autonomia, 
vinculado a corretoras de valores 
mobiliários, não se caracterizando 
relação de emprego. Ainda serão 
julgados embargos com pedido para 
alterar o mérito (processo nº 0101688-
35.2016.5.01.0052). 
 
“Nos casos em que o ganho financeiro do 
empregado é notadamente superior à 
média de mercado, a constituição da 
pessoa jurídica não é necessariamente 
uma burla às regras trabalhistas, mas 
uma escolha consciente de alguém que 
opta por ser melhor remunerado”, diz a 
relatora, desembargadora Gláucia 
Zuccari Fernandes Braga na decisão. Ela 
destaca que o agente recolhia 1,5% de 
Imposto de Renda (IRRF), “condição 
que jamais poderia desfrutar se 
empregado celetista fosse”. 
 
A desembargadora levou em 
consideração que o autor é “altamente 
qualificado”. “O que presume ser dotado 
de capacidade de discernimento mais do 
que suficiente para ponderar os ganhos 
e perdas de uma relação de natureza civil 
com a reclamada, além de ser evidente 
que a opção pela constituição da pessoa 
jurídica foi livre e consciente, norteada 
pelos seus próprios interesses”, afirma. 
 
Ainda de acordo com a relatora, o autor 
administrava sua carteira de clientes, 
utilizando-se da estrutura oferecida pela 
empresa, recebendo percentual definido 
de participação no resultado dos 
investimentos por ele realizados, 
respondendo, inclusive, pessoalmente 
pelas operações de compra e venda de 
ações de sua clientela perante a 
autarquia reguladora (CVM), o que, por 
si só, afasta “por completo”, o 
reconhecimento de qualquer relação 
empregatícia. 
 
Maurício Pessoa, do Pessoa Advogados, 
lembra que em toda ação em que se 
discute vínculo de emprego, o juiz deve 
considerar as circunstâncias do caso 
concreto. No caso dos agentes, 
entretanto, acrescenta, por se tratar de 
atividade regulamentada, com 
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autorização para funcionar por meio de 
empresa e, mais ainda, com exercício de 
atividade com alto grau de autonomia e 
diferenciados ganhos financeiros e 
fiscais, “a presunção é de ausência de 
relação de emprego”. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/28/justica-nega-pedidos-
de-vinculo-a-agentes-de-
investimentos.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Vale deve tirar trabalhadores 
próximos de barragens 
 
As barragens não estão em risco 
iminente, mas Ministério Público do 
Trabalho (MPT) afirma ter encontrado 
muitos trabalhadores em local mais 
perigoso 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
28/03/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Leomar Daroncho: MPT passou a atuar 
de forma mais preventiva — Foto: 
Divulgação 

Liminares da Justiça do 
Trabalho determinam que 
a Vale retire trabalhadores de áreas 
próximas de duas barragens no Pará, 
de forma preventiva. Uma delas é a 
barragem de Pera Jusante, localizada 
no município de Parauapebas, onde 
há 353 funcionários. A outra é a 
barragem Mirim, na mina Salobo, em 
Marabá, onde estão mais de 1,4 mil. 

As barragens não estão em risco 
iminente. Mas o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) afirma ter 
encontrado muitos trabalhadores 
na Zona de Autossalvamento 
(ZAS) - local abaixo do nível da 
barragem, onde não há tempo suficiente 
para socorro. O MPT fiscalizou essas 
barragens entre 23 e 25 de novembro. 
Como não houve acordo com relação ao 
prazo de retirada dos funcionários, o 
órgão ajuizou ações civis públicas. 
 
A barragem Mirim, do Projeto Salobo, 
está sendo ampliada para armazenar 
280 milhões de metros cúbicos de água 
e rejeito de mineração. Cerca de 21 vezes 
o volume da barragem do Córrego do 
Feijão, em Brumadinho (MG), que 
rompeu em janeiro de 2019. 
 
Segundo o procurador do trabalho 
Leomar Daroncho, que integra o Grupo 
Especial de Atuação Finalística (Geaf), 
desde os incidentes em Minas Gerais, 
nas barragens de Mariana e 
Brumadinho, o MPT passou a ter uma 
maior preocupação em atuar de forma 
mais preventiva. 
 
Nos dois casos, a fiscalização não 
detectou sérios riscos para rompimento 
das barragens. Mas, lembra Daroncho, a 
barragem de Brumadinho também tinha 
parecer de que era estável. “Essas 
situações não são 100% controláveis. É 
sempre possível que uma ação humana 
ou da natureza desestabilize isso, como 
uma chuva extraordinária ou a ação de 
explosivos dentro da mina”, diz. 
 
Por isso, afirma, foram feitos os pedidos 
para a retirada de trabalhadores das 
ZAS, exceto os estritamente 
necessários à operação e manutenção, 
conforme prevê a Lei nº 12.334, de 2010. 
A norma estabelece a Política Nacional 
de Segurança de Barragens, de 
acumulação ou disposição de água ou 
rejeitos minerais. 
 
Depois de Brumadinho, em 2020, a lei 
incluiu o parágrafo 2º no artigo 18-A 
estabelecendo que “somente se admite 
na ZAS a permanência de trabalhadores 
estritamente necessários ao 
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desempenho das atividades de operação 
e manutenção da barragem ou de 
estruturas e equipamentos a ela 
associados”. 
 
Além da retirada dos trabalhadores “não 
essenciais”, o MPT ainda pede 
treinamentos e capacitações periódicas 
aos empregados e orientação sobre rotas 
de fuga. Além da instalação de 
mecanismos de monitoramento e 
alarme nas barragens. 
 
A juíza Suzana Carvalho dos Santos, da 
2ª Vara do Trabalho de Parauapebas, 
obrigou a empresa a fazer a retirada 
urgente, em até 24 horas, de 
trabalhadores de área de risco próxima à 
barragem Pera Jusante, com exceção 
dos essenciais à manutenção da 
barragem. 
 
Na decisão, destaca que a inspeção do 
MPT constatou que diversos 
trabalhadores não sabem como proceder 
ou em que sentido se dirigir no caso de 
emergência. “Por óbvio, muito mais 
desnorteados ficariam em uma situação 
de perigo real - fato que, infelizmente, 
resultaria potencialmente na morte de 
vários desses trabalhadores.” 
 
A juíza ainda determina treinamento 
específico de segurança para todos os 
funcionários. Além da instalação na ZAS 
de sistema de alarme e monitoramento 
das estruturas das barragens, por 
geotécnico, durante todo o período com 
trabalhadores na área de risco (ação civil 
pública nº 0000184-
50.2022.5.08.0126). 
 
Em Marabá, a juíza Amanda Cristhian 
Mileo Gomes Mendonça, da 2ª Vara do 
Trabalho, declarou que “embora exista 
formalmente o Plano de Ação de 
Emergência para Barragens de 
Mineração (PAEBM), não estão sendo 
adotadas medidas eficazes para que as 
pessoas que se encontrem na ZAS, 
possam, de fato, conhecê-lo e executá-lo 
em uma possível situação de 
emergência”. 
 
Ainda de acordo com a magistrada, 
mesmo que a barragem Mirim não esteja 

em situação de iminente de 
rompimento, outros fatores de perigo 
foram apontados pelo MPT, decorrentes 
da localização da barragem, de 
detonações constantes e de grandes 
alteamentos. A Vale e a Salobo Metais 
foram obrigadas a cumprir 31 cláusulas 
em 60 dias, sob pena de multa diária de 
R$ 100 mil por item infringido (processo 
nº 0000080-85.2022.5.08.0117). 
 
Para o presidente da Associação 
Nacional de Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Luiz Colussi, 
pesquisas revelam que o investimento 
na prevenção é muito mais barato do que 
o custo da reparação dos acidentes, além 
de representar melhoria da 
produtividade e da satisfação 
profissional dos trabalhadores. “A 
segurança de quem trabalha não pode 
ser negociada ou relativizada sob 
qualquer pretexto”, diz. 
 
Procurada pelo Valor, a assessoria de 
imprensa da Vale informou por meio de 
nota que a empresa e a Salobo Metais 
“estão adotando as medidas para o 
cumprimento das decisões, bem como a 
continuidade do diálogo com a 
Procuradoria do Trabalho, sempre 
atendendo aos parâmetros legais 
cabíveis”. 
 
Na nota, reforçam o seu compromisso 
com a saúde e a segurança dos 
empregados e ressaltam que “as 
barragens da Pera Jusante, em 
Parauapebas, e do Mirim, em Marabá, 
têm métodos construtivos em etapa 
única e a Jusante, metodologias mais 
seguras e com construção em maciço de 
aterro compactado, sendo certo que para 
essas estruturas o modo de falha 
liquefação não é aplicável. As estruturas 
estão estáveis e com Declarações de 
Condição de Estabilidade (DCE) 
positivas, operando dentro da 
normalidade”. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/28/vale-deve-tirar-
trabalhadores-proximos-de-
barragens.ghtml 
 

Retorne ao índice  
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Valor Jurídico 

Toffoli diz que Judiciário é 
"muito mais correto e 
decente" que tribunais 
arbitrais 
 
Ministro deu alfinetada durante sessão 
plenária do Supremo Tribunal Federal 
Rio 
28/03/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
O ministro Dias Toffoli deu uma 
alfinetada nos tribunais arbitrais em 
sessão plenária do Supremo Tribunal 
Federal (STF). "Grandes empresas 
estão fugindo da arbitragem", disse, 
arrematando que "o Poder Judiciário é 
muito mais correto e muito mais decente 
que alguns tribunais arbitrais, que têm 
mostrado fragilidades". 
 
Arbitragem é um meio de resolução de 
conflitos alternativo ao Judiciário. É 
praticada em câmaras privadas e 
muito usada por empresas para discutir 
questões contratuais - especialmente 
na área societária. Por meio desse 
sistema, árbitros são escolhidos pelas 
partes e decidem a disputa. A decisão é 
final. Só cabe recurso à Justiça por 
possíveis vícios nos julgamentos. 
 
Toffoli não citou nenhum tribunal em 
específico e não detalhou casos em que 
teriam havido problemas. Ele usou a 
arbitragem como exemplo durante 
discussão sobre o novo critério de 
desempate dos julgamentos no 
Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) - última instância, na 
esfera administrativa, para discutir 
cobranças da Receita Federal. 

 

Ministro Dias Toffoli em sessão plenária 
— Foto: Foto: Fellipe Sampaio 
/SCO/STF 

A Corte debatia, naquele momento, a 
possibilidade de a Fazenda Nacional 
recorrer ao Judiciário nos casos em que 
ficar derrotada em razão do novo critério 
- que favorece os contribuintes. Essa 
possibilidade foi levantada pelo ministro 
Luís Roberto Barroso. Outros ministros 
- entre eles, Toffoli - estavam divergindo, 
defendendo que isso só poderia ocorrer 
quando existissem indícios de coação, 
dolo ou fraude. 
 
Daí a comparação com a arbitragem. 
Toffoli recordou que a Corte declarou a 
Lei de Arbitragem constitucional e, na 
ocasião, afirmou que havendo vício no 
processo de julgamento, as portas do 
Judiciário estariam abertas às partes. "O 
que, aliás, tem ocorrido, infelizmente, na 
arbitragem privada. Muitos casos estão 
desaguando no Judiciário." 
 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/toffoli-diz-que-
judiciario-e-muito-mais-correto-e-
decente-que-tribunais-arbitrais.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Novas regras de home office e 
trabalho por produção 
entram em vigor hoje. 
Entenda 
 
Medida provisória foi publicada pelo 
governo Bolsonaro 
 
Manoel Ventura 
28/03/2022 - 08:34 / Atualizado em 
28/03/2022 - 10:07 
 

Carteira de trabalho tradicional e digital 

Foto: Marcelo Camargo / Agência 

Brasil 
 

BRASÍLIA — O governo federal publicou 

nesta segunda-feira a medida provisória 

(MP) que facilita o home office 

(teletrabalho) para além do período da 

pandemia de Covid-19, abrindo a 

possibilidade de adoção definitiva de um 

modelo híbrido e também a adoção de 

um esquema de trabalho por produção 

— e não apenas por jornada de trabalho. 

Com a publicação do texto, as novas 

regras passam a valer imediatamente. 

 

A medida provisória precisa ser votada 

pelo Congresso Nacional em um prazo 

de quatro meses. Os parlamentares 

podem alterar os detalhes da lei.  

 

Com a MP, o trabalhador poderá ser 

contratado seguindo as regras da 

Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), mas sob o regime de produção, 

inclusive sem controle de ponto, quando 

estiver no regime de telebrabalho. 

 

A MP considera teletrabalho ou trabalho 

remoto a prestação de serviços fora das 

dependências do empregador, de 

maneira preponderante ou não.  

 

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, 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-lanca-medidas-que-facilitam-home-office-liberam-contratar-por-producao-25448123
https://oglobo.globo.com/economia/governo-lanca-medidas-que-facilitam-home-office-liberam-contratar-por-producao-25448123
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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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 

 

Serviços por tarefa 

 
O comparecimento, ainda que de modo 

habitual, às dependências do 

empregador para a realização de 

atividades específicas, que exijam a 

presença do empregado no 

estabelecimento, não descaracteriza o 

regime de teletrabalho ou trabalho 

remoto, de acordo com o texto. 

 

O empregado em regime de teletrabalho 

ou trabalho remoto poderá prestar 

serviços por jornada (com controle de 

ponto) ou por produção ou tarefa. 

 

Na hipótese da prestação de serviços em 

home office por produção ou tarefa não 

será cobrado o ponto do trabalhador. Ele 
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precisará apresentar, porém, os serviços 

contratado. 

 

Segundo o Ministério do Trabalho e 

Previdência, o objetivo de uma das 

medidas é ajustar a legislação às 

necessidades do trabalho híbrido, 

explicitada durante a pandemia. 

 

De acordo com o governo, não estão 

sendo alteradas regras previdenciárias, 

isto é, a pessoa que adotar o teletrabalho 

continua com as mesmas normas do 

Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) que valem para o trabalho 

presencial. 

A MP ainda permite a adoção do regime 

de teletrabalho ou trabalho remoto para 

estagiários e aprendizes.  

 

SEM EMPREGO, AUMENTA O 

NÚMERO DE TRABALHADORES 

POR CONTA PRÓPRIA NA 

PANDEMIA 

 

  

Ambulantes no Largo da Concórdia, 
Brás, na cidade de São Paulo Foto: 
Edilson Dantas / Agência O Globo 
 

Margarida Ramos vende fantasias 
infantis no centro de São Paulo Foto: 
Edilson Dantas / Agência O Globo 
 

Na foto, Adriana da Silva dos santos, 
trabalha em Copacabana vendendo 
artesanato Foto: Roberto Moreyra / 
Agência O Globo 
 

No Rio, pobreza cresce e número de 
camelôs aumenta nas ruas Foto: 
Alexandre Cassiano / Agência O Globo 
 

Na Avenida Nossa Senhora de 
Copacabana, cresce número de 

https://oglobo.globo.com/economia/sem-emprego-aumenta-numero-de-trabalhadores-por-conta-propria-na-pandemia-25178292
https://oglobo.globo.com/economia/sem-emprego-aumenta-numero-de-trabalhadores-por-conta-propria-na-pandemia-25178292
https://oglobo.globo.com/economia/sem-emprego-aumenta-numero-de-trabalhadores-por-conta-propria-na-pandemia-25178292
https://oglobo.globo.com/economia/sem-emprego-aumenta-numero-de-trabalhadores-por-conta-propria-na-pandemia-25178292
https://oglobo.globo.com/economia/sem-emprego-aumenta-numero-de-trabalhadores-por-conta-propria-na-pandemia-25178292
https://oglobo.globo.com/economia/sem-emprego-aumenta-numero-de-trabalhadores-por-conta-propria-na-pandemia-25178292
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ambulantes Foto: Gabriel de Paiva / 
Agência O Globo 
 

Ambulantes na Praia do Leblon. 
Trabalho por conta própria atinge 
recorde Foto: Luiza Moraes / Agência O 
Globo 
 

Empregados com filhos têm 

preferência 

 

Os empregadores deverão conferir 

prioridade aos empregados com 

deficiência e aos empregados e 

empregadas com filhos ou crianças sob 

guarda judicial até quatro anos de idade 

na alocação em vagas para atividades 

que possam ser efetuadas por meio do 

teletrabalho. 

 

Além do modelo híbrido de trabalho, o 

funcionário poderá trabalhar em uma 

localidade diferente de onde foi 

contratado. Nesse caso, vale a legislação 

de onde ele celebrou o contrato. Com 

isso, o trabalhador pode morar em outro 

estado ou outro país. 

A MP diz que o tempo de uso de 

equipamentos tecnológicos e de 

infraestrutura necessária, e de 

softwares, de ferramentas digitais ou de 

aplicações de internet utilizados para o 

home office fora da jornada de trabalho 

normal do empregado não constitui 

tempo à disposição, regime de prontidão 

ou de sobreaviso. 

 

O uso de um celular da empresa, por 

exemplo, fora do horário de trabalho não 

pode contar como sobreaviso, exceto se 

houver previsão em acordo individual ou 

em acordo ou convenção coletiva de 

trabalho. 

 

Por fim, a MP diz que o empregador não 

será responsável pelas despesas 

resultantes do retorno ao trabalho 

presencial, na hipótese do empregado 

optar pela realização do home office fora 

da localidade prevista no contrato. 

 

A medida provisória trata ainda do 

pagamento do auxílio-alimentação. O 

texto deixa claro que os valores pagos 

pelo empregador a título de auxílio-

alimentação deverão ser utilizados 

exclusivamente para o pagamento de 

refeições em restaurantes e 

estabelecimentos similares ou para a 

aquisição de gêneros alimentícios em 

estabelecimentos comerciais. 

 

O empregador, ao contratar empresa 

para o fornecimento do auxílio-

alimentação, não poderá: exigir ou 

receber qualquer tipo de deságio ou 

imposição de descontos sobre o valor 

contratado; e estabelecer prazos de 

repasse ou pagamento que 

descaracterizem a natureza pré-paga dos 
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valores a serem disponibilizados aos 

trabalhadores. 

 

A execução inadequada, o desvio ou o 

desvirtuamento das finalidades do 

auxílio-alimentação pelos empregadores 

ou pelas empresas emissoras de 

instrumentos de pagamento de auxílio-

alimentação acarretará a aplicação de 

multa no valor de R$ 5.000 a R$ 

50.000,00. 

 

O governo publicou ainda outra medida 

provisória. A segunda MP estabelece um 

"roteiro" de ações que podem ser 

tomadas em caso de calamidade pública, 

incluindo a redução de salário e jornada, 

como foi autorizado durante a pandemia 

de Covid-19. 

 

Nesse caso, a calamidade poderá ser 

nacional, estadual ou municipal. 

As regras sobre situações de calamidade 

autoriza o saque-calamidade do FGTS, a 

antecipação do abono salarial e o 

aumento de parcelas do seguro-

desemprego. 

Também será possível facilitar o 

teletrabalho, antecipar férias e feriados e 

adotar a redução proporcional de 

jornada de trabalho e salário ou 

suspensão temporária do contrato. 

 

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

mprego/novas-regras-de-home-office-

trabalho-por-producao-entram-em-

vigor-hoje-entenda-25451615 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/emprego/novas-regras-de-home-office-trabalho-por-producao-entram-em-vigor-hoje-entenda-25451615
https://oglobo.globo.com/economia/emprego/novas-regras-de-home-office-trabalho-por-producao-entram-em-vigor-hoje-entenda-25451615
https://oglobo.globo.com/economia/emprego/novas-regras-de-home-office-trabalho-por-producao-entram-em-vigor-hoje-entenda-25451615
https://oglobo.globo.com/economia/emprego/novas-regras-de-home-office-trabalho-por-producao-entram-em-vigor-hoje-entenda-25451615
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Economia 

Petrobras negociou venda de 
fábrica a russos e, agora, não 
consegue concluir transação. 
Entenda a polêmica 
 
Negociação foi iniciada antes da guerra. 
Há preocupações com as sanções à 
Rússia e com o fornecimento de gás à 
unidade, no MS. Políticos cobram 
estatal 
 
Eliane Oliveira 
27/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
27/03/2022 - 15:36 

A fábrica que a Petrobras pôs à venda 

em 2017: Acron apenas misturaria 

insumos vindos da Rússia, diz senadora 

Simone Tebet Foto: Divulgação 

 
BRASÍLIA - Prevista para julho deste 

ano, a retomada das obras para a 

conclusão da Unidade de Fertilizantes 

de Nitrogenados (UFN3) — fábrica de 

ureia e amônia cuja venda a 

Petrobras negocia com o grupo russo 

Acron — ainda está cercada de 

incertezas. A operação não foi finalizada, 

e as tratativas ocorrem em um cenário 

de dúvidas trazidas não apenas pela 

guerra na Ucrânia, mas por questões 

domésticas. 

Por um lado, existe o temor de que o 

negócio seja suspenso, caso as sanções 

contra a Rússia durem mais tempo, o 

que impediria um aporte de capital para 

concluir a transação. Por outro, críticos 

afirmam que há problemas de insumos e 

que os termos da venda podem dificultar 

o impacto positivo que o agronegócio 

espera com essa transação 

 

Representantes das duas empresas 

continuam em reuniões com integrantes 

da prefeitura de Três Lagoas, onde está a 

fábrica, e do governo de Mato Grosso do 

Sul. 

 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA CRESCE 

NO OESTE DA BAHIA E 

IMPULSIONA CIDADES EM MEIO 

À PANDEMIA; VEJA FOTOS 
 

  

Plantação de sorgo, usado para 
alimentação animal e para a rotação de 
culturas na terras do Oeste da Bahia 
Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo 
 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/grupo-russo-comprara-fabrica-de-fertilizantes-da-petrobras-informa-ministra-da-agricultura-25381198
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/grupo-russo-comprara-fabrica-de-fertilizantes-da-petrobras-informa-ministra-da-agricultura-25381198
https://oglobo.globo.com/economia/producao-agricola-cresce-no-oeste-da-bahia-impulsiona-cidades-em-meio-pandemia-veja-fotos-25125350
https://oglobo.globo.com/economia/producao-agricola-cresce-no-oeste-da-bahia-impulsiona-cidades-em-meio-pandemia-veja-fotos-25125350
https://oglobo.globo.com/economia/producao-agricola-cresce-no-oeste-da-bahia-impulsiona-cidades-em-meio-pandemia-veja-fotos-25125350
https://oglobo.globo.com/economia/producao-agricola-cresce-no-oeste-da-bahia-impulsiona-cidades-em-meio-pandemia-veja-fotos-25125350
https://oglobo.globo.com/economia/producao-agricola-cresce-no-oeste-da-bahia-impulsiona-cidades-em-meio-pandemia-veja-fotos-25125350
https://oglobo.globo.com/economia/producao-agricola-cresce-no-oeste-da-bahia-impulsiona-cidades-em-meio-pandemia-veja-fotos-25125350
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Na foto, plantação de algodão na cidade 
de São Desidério às margens da BR-020 
Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo 
 

Ana Paula Franciosi inspeciona 
plantação de uma das propriedades de 
sua família no Oeste da Bahia: região 
vive bonança que ela não vê, por 
exemplo, em Porto Alegre, onde foi 
estudar Foto: Pablo Jacob / Agência O 
Globo 
 

Processamento de algodão na Fazenda 
Eliane, em São Desidério, no Oeste da 
Bahia Foto: Pablo Jacob / Agência O 
Globo

Aeródromo de Barreiras. Tráfego de 
aviões particulares é intenso com 

dinheiro circulando entre a nova elite do 
Oeste da Bahia Foto: Pablo Jacob / 
Agência O Globo 
 

Na foto, Kleber Rebouças Rangel, 
fundador da Associação Barreirense 
Aerodesportiva (ABA), no aeródromo de 
Barreiras Foto: Pablo Jacob / Agência O 
Globo 
 

Cidade de Luiz Eduardo Magalhães 
cresce, impulsionada pelo agronegócio 
Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo 
 

Na Ford da região, a venda de picapes 
cresceu 21,6% no primeiro semestre 
Foto: Pablo Jacob / Agência O 
Globo
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Luiz Carlos Bergamaschi, um dos 
fazendeiros que chegou à região nos 
anos 1980 e progrediu com o cultivo de 
commodities como o algodão Foto: 
Pablo Jacob / Agência O Globo 
 

Fazenda Dois Irmãos, no Oeste da 
Bahia: produtores investem em 
irrigação, maquinário e tecnologia para 
adaptar a terra do Matopiba e elevar 
produtividade Foto: Pablo Jacob / 
Agência O Globo 
 

Rápido desenvolvimento do agro na 
região tem relação com processo de 
adaptação e investimento em tecnologia 
para elevar produtividade Foto: Pablo 
Jacob / Agência O 
Globo

Diretor-presidente do Grupo Sertaneja, 
Antônio Balbino de Carvalho Neto, diz 
que a desigualdade está aumentando em 
meio ao progresso do agronegócio no 
Oeste da Bahia Foto: Pablo Jacob / 
Agência O Globo 
 

Aviões particulares viraram o meio de 
transporte preferencial dos produtores 
rurais para transitar entre uma 
propriedade e outra: modelo de 
monocultura favorece concentração de 
terras e renda Foto: Pablo Jacob / 
Agência O Globo 
  

O acordo entre as partes foi anunciado 

pela ministra da Agricultura, Tereza 

Cristina, no mês passado, poucos dias 

antes de o presidente Jair Bolsonaro — 

que festejou a notícia em redes sociais na 

época — viajar para a Rússia, e cerca de 

duas semanas antes da invasão da 

Ucrânia por tropas russas. 

 

24 meses de obra 

 
O valor da operação não é revelado, mas 

segundo uma fonte, a soma corresponde 

ao que a Petrobras investiu no 

empreendimento, em torno de R$ 3,8 
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bilhões. A expectativa é que fábrica 

comece a operar em 2027. 

 

Além dos impactos da guerra, a 

senadora e pré-candidata à Presidência 

da República pelo MDB, Simone Tebet 

— que, há 11 anos, quando era prefeita de 

Três Lagoas, cedeu um terreno de 50 

hectares para a fábrica — afirma que a 

estatal, além de ter se precipitado com a 

venda, não se preocupou em colocar no 

contrato um prazo que obrigue a 

compradora a produzir a partir de 

determinado período. 

UFN3 - A fábrica que a Petrobras pôs à 

venda em 2017: Foto: Divulgação 

  

 A UFN3 começou a ser construída em 

2011, para produzir ureia e amônia, em 

volumes de, respetivamente, 3.600 t/dia 

e 2.200 t/dia. As obras, no entanto, 

estão paradas desde dezembro de 2014. 

 

Em 2017, a Petrobras colocou a fábrica à 

venda, alegando querer sair da área de 

fertilizantes. Na ocasião, com a unidade 

81% concluída, a Acron chegou a 

mostrar interesse, mas desistiu, devido à 

dependência do fornecimento de gás 

natural pela Bolívia. 

O secretário de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Econômico, Produção 

e Agricultura Familiar (Semagro) do 

Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, fala 

em frustração e lembra que o estado 

havia concedido incentivos fiscais à 

Petrobras. 

 

O acordo entre a estatal e a Acron foi 

celebrado, mas o impasse em torno do 

gás permanece: o Brasil não tem como 

fornecer 2,5 milhões de metros cúbicos 

do combustível para que o grupo russo 

possa produzir fertilizantes. 

 

— Como a obra tem previsão de 24 

meses no mínimo para que seja 

construída, a expectativa é que nesses 

dois anos seja resolvida a equação de gás 

natural — disse Verruck. 

 

Equipamento ocioso 

 
Simone Tebet, porém, discorda da 

alegação sobre o gás: para ela, a 

Petrobras teria condições de desviar 

parte do que recebe para uma causa 

urgente, que é aumentar a oferta 

adicional de fertilizantes no momento 

em que estes produtos podem faltar para 

o agronegócio brasileiro. 

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-coloca-operacoes-de-fertilizantes-venda-21808178
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-coloca-operacoes-de-fertilizantes-venda-21808178
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UFN3 - A fábrica que a Petrobras pôs à 

venda em 2017. Obras estão paradas 

desde 2014 Foto: Divulgação 

 

 Enquanto isso, para garantir pelo 

menos parte da demanda, a expectativa 

é que a empresa importe insumos da 

Rússia e fabrique o produto final em 

uma misturadora já a partir do ano que 

vem. 

 

A senadora enfatizou que a única 

garantia que existe hoje é que o Acron 

vai usar material importado da Rússia. 

Mas a fabricação desses insumos, para 

reduzir a dependência que o Brasil tem 

dos importados, pode não acontecer, 

diz: 

 

— Essa fábrica virou um elefante branco 

que poderia se transformar em uma 

galinha dos ovos de ouro, pois há 

petroquímicas brasileiras interessadas 

nela. A Acron vai importar da Rússia 

fertilizantes que não tem para misturar, 

e tenho dúvidas se o grupo não vai levar 

para aquele país os modernos 

equipamentos que estão na fábrica e 

podem não ser usados nunca. 

 

Momento de Incerteza 

 
Já o senador Nelson Trad (PSD-MS) 

avalia que este não é o momento ideal 

para vender a fábrica: 

— Ninguém conseguirá prever as 

consequências e o desfecho dessa 

guerra. 

 

Procurada, a Petrobras informou que 

não vai se manifestar sobre a declaração 

da senadora. Em relação à fábrica, a 

estatal afirma que nada mudou desde o 

anúncio da negociação, ou seja, que o 

contrato depende ainda de “tramitação 

na governança da Petrobras, após as 

devidas aprovações governamentais.” 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/petrobras-negociou-
venda-de-fabrica-russos-agora-nao-
consegue-concluir-transacao-entenda-
polemica-25450231 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/petrobras-negociou-venda-de-fabrica-russos-agora-nao-consegue-concluir-transacao-entenda-polemica-25450231
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/petrobras-negociou-venda-de-fabrica-russos-agora-nao-consegue-concluir-transacao-entenda-polemica-25450231
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/petrobras-negociou-venda-de-fabrica-russos-agora-nao-consegue-concluir-transacao-entenda-polemica-25450231
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/petrobras-negociou-venda-de-fabrica-russos-agora-nao-consegue-concluir-transacao-entenda-polemica-25450231
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/petrobras-negociou-venda-de-fabrica-russos-agora-nao-consegue-concluir-transacao-entenda-polemica-25450231
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Economia 

Atacarejo cresce e já domina 
40% das vendas de alimentos 
no Brasil 
 
Como cenário de inflação alta deve 
persistir, formato deve continuar a 
ganhar espaço, chegando a 50% do 
mercado nos próximos anos, aponta 
estudo da McKinsey 
 
Fernanda Guimarães, O Estado de 
S.Paulo 
 
27 de março de 2022 | 14h00 

 

Em um ambiente de inflação e de 

queda da renda, o atacarejo ganhou 

espaço entre os brasileiros. A busca 

incessante pelos preços mais baixos 

garantiu uma alta de 10% ao formato no 

ano passado, contra uma queda de 2,4% 

do varejo alimentar como um todo, 

segundo estudo da McKinsey obtido 

com exclusividade pelo Estadão. Com 

isso, em um ano, a fatia do atacarejo no 

varejo de alimentos saltou de 35% para 

40%. Hoje, são 2 mil lojas desse perfil 

pelo País. 

 

E a perspectiva é de que esse modelo 

ganhe ainda mais participação, 

chegando a 50% das vendas nos 

próximos anos. “Em meio à pressão 

inflacionária, o único formato que 

conseguiu ser resiliente foi o atacarejo”, 

comenta Roberto Tamaso, sócio da 

McKinsey . Segundo o especialista, o 

estudo deixa claro que, no futuro 

próximo, não há perspectiva de que a 

sensibilidade do consumidor ao quesito 

preço venha a diminuir. 

 

“Os consumidores estão dispostos a 

comprar produtos mais econômicos. O 

varejo terá de ter oferta de produto, e 

isso também abre a possibilidade para a 

marca própria”, diz o executivo. A 

pesquisa mostrou que 70% dos 

consumidores estão buscando melhores 

preços e que 40% se dizem abertos a 

comprar opções mais econômicas. 

 

FAZENDO AS CONTAS. O 

aposentado Almir Cornachioni, de 62 

anos, tem aumentado a frequência de 

visitas à loja do Assaí, no bairro 

Aricanduva, onde mora. E isso para 

driblar o aumento da inflação. “O 

atacarejo é mais barato. São quatro casas 

no mesmo quintal e oito pessoas da 

família, nos agrupamos para fazer as 

compras”, conta. A preferência, em 

tempos de orçamento apertado, tem 

razão de ser: segundo recente pesquisa 

da Nielsen, os produtos básicos são, em 

média, 15% mais baratos nos atacarejos 

do que em supermercados e 

hipermercados.  

 

Como é aposentado e vive perto da 

unidade que frequenta, ele corre ao 

Assaí muitas vezes por semana, 

especialmente quando recebe cupons de 

desconto pelo WhatsApp. Ele tem 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mckinsey-e-co
https://tudo-sobre.estadao.com.br/assai-supermercado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/whatsapp
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ajudado até nas compras dos vizinhos. 

“Quando estou indo ao mercado, minha 

vizinha pede para ver o preço de alguns 

produtos. Eu mando o valor e às vezes 

ela me faz um Pix para eu levar para ela”, 

conta. 

 

Em resumo, a McKinsey classifica o 

atacarejo como um vencedor na crise. “É 

um formato que deu certo e tudo indica 

que vai continuar a crescer”, 

afirma Bruno Furtado, sócio da 

consultoria. Depois de as grandes redes 

já terem avançado nas capitais 

brasileiras, a tendência agora é de 

avanço no interior dos Estados, 

comenta. Outra constatação é de que 

hoje o modelo faz parte do dia a dia de 

todas as classes sociais, e não só da baixa 

renda. 

Cornachioni vê as ofertas no celular e vai 

ao Assaí várias na semana Foto: Daniel 

Teixeira/Estadão 

 

A musicista Geraldine Ruiz, moradora 

da zona norte de São Paulo, é cliente do 

atacarejo há cinco anos. “Quando tem 

algum produto com preço bom, 

preferimos comprar no atacado e estocar 

em casa, pois sabemos que a inflação vai 

salgar no mês seguinte. Produtos como 

óleo e café estão nessa estratégia”, 

comenta. 

 

Sócio-fundador da consultoria em 

varejo Varese, Alberto 

Serrentino afirma que o atacarejo tem 

ganhado força no Brasil desde a crise de 

2015. Na época, 47% das famílias 

brasileiras costumavam visitar essas 

lojas, porcentual que subiu para 65% no 

ano passado.  

 

Serrentino diz que a agressiva abertura 

de lojas também auxiliou o setor. “O 

atacarejo ganhou muito por conta da 

expansão. Foi um formato agressivo em 

aberturas de lojas e migração, o que faz 

com que o market share (participação 

de mercado) cresça.” 

 

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

ias/negocios,atacarejo-inflacao-

mckinsey,70004020826 

 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,atacarejo-inflacao-mckinsey,70004020826
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,atacarejo-inflacao-mckinsey,70004020826
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,atacarejo-inflacao-mckinsey,70004020826
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Sustentabilidade 

Cacau, aliado ao meio 
ambiente, ensaia retomada no 
Sul da Bahia 
 
Formado basicamente por pequenos 
produtores, setor passou por processo 
de reorganização e vem obtendo bons 
resultados 
 
Eduardo Geraque , especial para o 
Estadão 
 
28 de março de 2022 | 10h00 

 
Os tempos dos coronéis do cacau, como 

registrou a prosa de Jorge Amado há 

quase 90 anos, estão praticamente 

enterrados desde o início deste século, 

quando o fungo vassoura de bruxa quase 

acabou com a cacauicultura baiana. A 

incrível história de superação vivida nas 

últimas duas décadas, tem em seu 

enredo muito de ciência e de empirismo, 

mas é consequência principalmente de 

uma reorganização do setor, formado 

hoje basicamente por pequenos 

produtores. 

 

“Se fosse resumir tudo em uma palavra, 

seria cabruca”, afirma Gonçalo Pereira, 

professor da Unicamp que desde o início 

dos anos 2000 decidiu focar parte de sua 

carreira científica em estudos genômicos 

sobre o cacau e o fungo que dizimou toda 

a produção durante os anos 1990 em 

várias partes do mundo. A Bahia foi 

especialmente atingida. 

O termo que vem à mente do 

pesquisador faz referência a uma das 

formas com que o cacau pode ser 

cultivado. Em harmonia com a Mata 

Atlântica, ou melhor, na sombra das 

árvores nativas do bioma. “A cabruca é a 

melhor forma de produzir, além de 

proteger o meio ambiente. Esse caminho 

tem ajudado a preservar a floresta 

atlântica na região do sul da Bahia”, 

afirma Pereira. 

Região de Ilhéus e Itacaré, no Sul da 
Bahia, é referência na produção de cacau 
do Brasil Foto: SERJÃO CARVALHO / 
ESTADÃO 
 

Existem estudos, inclusive, que dão 

lastro ao ponto de vista apresentado pelo 

cientista. Entre os 26 municípios que 

produzem o grosso do cacau baiano no 

sul do Estado – a Ilhéus alardeada desde 

os tempos de Gabriela Cravo e Canela 

está entre eles –, a abertura de grandes 

áreas de monocultura ou voltada para a 

pecuária, por exemplo, não tem ocorrido 

de forma generalizada, segundo as 

análises de imagens de satélite. 

 

Relatórios sobre o panorama do setor do 

cacau, como o publicado por iniciativa 

do Instituto Arapyaú, também reforçam 

o fato de que as grandes propriedades 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cacau
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jorge-amado
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chefiadas pelos coronéis ficaram no 

passado. São aproximadamente 3 mil 

produtores dedicados ao cultivo do 

cacau atualmente. Entre os 150 setores 

censitários avaliados pela pesquisa que 

engloba dados de 2015 a 2019, 55% das 

propriedades rurais têm menos do que 

20 hectares. Enquanto 18,6% 

encontram-se na categoria entre 50 e 

300 hectares. 

 

O perfil socioeconômico dos produtores 

de cacau também não lembra em nada a 

opulência das fazendas descritas por 

Jorge Amado. A média de idade de quem 

produz agora é 62 anos. A escolaridade, 

também em média, é de sete anos. O 

cacau representa 79% da renda dos 

estabelecimentos rurais, sendo que 50% 

dessa amostragem possui renda mensal 

abaixo dos R$ 1.606. 

 

“Um dos grandes problemas que existem 

hoje é conseguir fixar as futuras gerações 

no campo”, afirma Ricardo Gomes, do 

Instituto Arapyaú. “Sou da chamada 

geração da vassoura de bruxa (que 

cresceu sob o fantasma da queda 

abrupta de produção). Desde os meus 

bisavós a família produz cacau”, explica 

Gomes. O apelido que o fungo ganhou é 

consequência do estrago que ele faz no 

fruto da planta de cacau. O 

ressecamento causado pela doença gera 

o aspecto de uma vassoura de bruxa. 

 

Não existe dúvida, afirma Gomes, que o 

cacau é um modelo moderno de 

desenvolvimento viável para a região 

tanto do ponto vista econômico quanto 

ambiental. “O potencial é incrível. A 

cabruca hoje é a maior tecnologia da 

região. Com políticas públicas bem 

conduzidas é uma atividade que pode 

fixar não apenas as futuras gerações, 

mas também as mulheres no campo”, 

afirma o representante do Arapyaú, 

instituição que nasceu exatamente com 

o intuito de ajudar na consolidação de 

redes locais de produção, como ocorre 

com o cacau da Bahia. 

 

Quando se fala em crescimento do setor, 

a questão é tanto qualitativa quanto 

quantitativa, afirmam os especialistas. 

Em média, hoje, por meio do sistema das 

cabrucas, um cacauicultor trabalha com 

300 árvores por hectare, mas as 

pesquisas mostram que se poderia 

chegar até 1000. A produção anual nos 

26 municípios avaliados está na casa das 

40 mil toneladas, ante 390 mil em 1988 

(na obra Cacau, de 1933, escrita por 

Jorge Amado, o tropeiro Antônio 

Barriguinha, um dos personagens do 

livro que trabalha na fazenda de um dos 

coronéis da época, afirma: “Esse ano o 

home colhe oitenta mil (arrobas)”, o que 

equivaleria hoje a 1,2 milhão de 

toneladas). 

 

Um sistema agroflorestal bem azeitado, 

e isso já vem ocorrendo com várias 
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propriedades do Sul da Bahia, também 

pode alterar o destino de sua produção. 

O que significa deixar de fazer um 

produto commodity para transformá-lo 

em premium e vendê-lo mais caro no 

mercado, por exemplo, para a indústria 

de chocolates gourmets. 

 

“Além de ver sua renda aumentar, essa 

espécie de resgate da cultura do cacau 

nestes últimos dez anos, tem gerado um 

sentimento de pertencimento ao 

produtor, que ainda está ajudando na 

preservação ambiental”, analisa Gomes, 

do Arapyaú. Apesar da convivência com 

a vassoura da bruxa ser mais pacífica 

hoje, avanços científicos em curso, 

segundo Pereira, vão melhorar ainda 

mais a situação. Após muita pesquisa 

básica, desenvolvida por quase duas 

décadas, descobriu-se uma molécula, já 

existente, que pode ser empregada 

também contra o fungo que tanto tirou o 

sono dos produtores de cacau. “É algo 

que deve ocorrer em breve”, afirma o 

cientista da Unicamp que se envolveu 

tanto com o tema a ponto de também ser 

um produtor de cacau no sul da Bahia.  

 
https://sustentabilidade.estadao.com.b
r/noticias/geral,cacau-aliado-ao-meio-
ambiente-ensaia-retomada-no-sul-da-
bahia,70004020181 
 
Retorne ao índice 

  

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cacau-aliado-ao-meio-ambiente-ensaia-retomada-no-sul-da-bahia,70004020181
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cacau-aliado-ao-meio-ambiente-ensaia-retomada-no-sul-da-bahia,70004020181
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cacau-aliado-ao-meio-ambiente-ensaia-retomada-no-sul-da-bahia,70004020181
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cacau-aliado-ao-meio-ambiente-ensaia-retomada-no-sul-da-bahia,70004020181
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Mercado 

Imposto de Renda: veja as 
deduções que aumentam a 
restituição 
 
Gastos com educação e saúde podem 
aumentar o valor pago pela Receita 
 
28.mar.2022 às 4h00 
 

Suzana Petropouleas 

SÃO PAULO 

 

Declarar gastos com saúde, educação e 

outras despesas permitidas no Imposto 

de Renda 2022 aumenta o valor da 

restituição a ser recebida ou diminui o 

imposto a ser pago. Na declaração 

simplificada, o limite máximo a ser 

deduzido é R$ 16.754,34. A declaração 

pode ser entregue até as 23h59 do dia 29 

de abril, e o programa para preencher e 

enviar o IR está disponível no site 

da Receita Federal. 

 

No formato completo, as despesas que 

geram restituição incluem gastos com 

dependentes, educação formal, saúde, 

pensão alimentícia, previdência privada, 

doações a instituições filantrópicas e, 

para autônomos, contribuições ao INSS 

e gastos com Livro-Caixa. 

 

Leão do Imposto de Renda IR 2022 

- Catarina Pignato 

 

Segundo o gerente sênior da área de 

impostos da consultoria EY, Felipe 

Coelho, é preciso cuidado na hora de 

comprovar os gastos declarados e 

detalhar as despesas com notas fiscais, 

recibos ou comprovantes bancários. 

Esse é, segundo Coelho, um 

dos principais motivos que levam 

contribuintes à malha fina. 

 

Variações grandes no volume de gastos 

do declarante entre um ano e outro 

também podem fazê-lo cair na revisão 

da Receita, diz Coelho. Nesse caso, será 

preciso justificar a mudança e 

comprovar as despesas. 

 

Cada categoria de gasto possui regras 

diferentes para a dedução. Há as que 

tenham limite, como no caso de 

educação e despesa com dependentes, 

ou há as deduções sem limites, como é o 

caso das despesas com saúde. 

 

VEJA DEDUÇÕES PERMITIDAS 

PELA RECEITA FEDERAL 

•  

https://www1.folha.uol.com.br/autores/suzana-petropouleas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/imposto-de-renda/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/imposto-de-renda/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/imposto-de-renda-2022-saiba-evitar-erros-para-ter-a-restituicao-antes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/imposto-de-renda-2022-saiba-evitar-erros-para-ter-a-restituicao-antes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#dependentes
http://www.folha.com.br/
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Dependentes 
 

•  

Saúde 
 

•  

Educação 
 

•  

Pensão alimentícia 
 

•  

Previdência privada e oficial 
 

•  

Autônomos 
 

DEPENDENTES 

 

A dedução é de R$ 2.275,08 por 

dependente. Filhos, enteados, pais, 

sogros, irmãos e parceiros do mesmo 

sexo podem ser incluídos, mas há regras 

específicas. Filhos devem constar como 

dependentes exclusivamente na 

declaração de um dos pais, se a mesma 

não for realizada em conjunto pelo casal. 

Já os pais do declarante só podem entrar 

como dependentes se tiverem recebido 

rendimentos, tributáveis ou não, de até 

R$ 22.847,76 em todo o ano de 2021. 

 

SAÚDE 

 

Não há limite de dedução com gastos 

médicos, mas, por isso mesmo, a Receita 

analisa com cuidado especial os gastos 

com saúde para evitar fraudes. Um erro 

comum cometido pelos contribuintes, 

segundo Coelho, é esquecer ou omitir os 

valores reembolsados por planos de 

saúde. 

 

É preciso especificar quanto foi 

devolvido ao titular do plano, diz o 

especialista. A dedução será aplicada 

sobre os valores não reembolsados. 

Em 2022, exames de Covid-19 feitos em 

laboratórios e hospitais também 

poderão ser deduzidos (veja como), mas 

a medida não vale para testes feitos em 

farmácias ou autotestes. 

 

EDUCAÇÃO 

 

As despesas de instrução geram dedução 

de R$ 3.561,50 por dependente e podem 

incluir o declarante, explica Valdir 

Amorim, coordenador técnico jurídico e 

tributário do IOB. Um pai que faz pós-

graduação e paga o colégio do filho, por 

exemplo, poderá deduzir o dobro do 

valor, R$ 7.123. 

Mas as deduções valem apenas para 

gastos com educação formal, como 

colégios, cursos técnicos e faculdades. 

Cursos de idiomas e aulas particulares, 

por exemplo, não podem ser deduzidos. 

 

PENSÃO ALIMENTÍCIA 

 

Pensão determinada pela Justiça ou em 

acordo homologado em cartório paga a 

filho ou ex-cônjuge pode ser deduzida do 

IR. Pensões pagas voluntariamente ou 

após acordo verbal não podem ser 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#dependentes
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#dependentes
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#saude
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#saude
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#educacao
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#educacao
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#pensao-alimenticia
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#pensao-alimenticia
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#previdencia-privada-e-oficial
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#previdencia-privada-e-oficial
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#autonomos
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml#autonomos
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/veja-quem-pode-ser-dependente-no-imposto-de-renda-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/veja-quem-pode-ser-dependente-no-imposto-de-renda-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/veja-quem-pode-ser-dependente-no-imposto-de-renda-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/veja-quem-pode-ser-dependente-no-imposto-de-renda-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-como-declarar-exames-de-covid-19-no-imposto-de-renda.shtml
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deduzidas. A pessoa que recebe o valor 

entra na declaração como "alimentando" 

do contribuinte e o que foi pago pode ser 

deduzido integralmente. 

Alimentandos não podem ser incluídos 

como dependentes na mesma 

declaração, exceto no ano em que os pais 

se separaram. 

 

PREVIDÊNCIA PRIVADA E 

OFICIAL 

 

Contribuições para a Previdência Social 

feitas pelo autônomo podem ser 

deduzidas em seu valor total, sem limite. 

Já gastos com previdência privada do 

tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício 

Livre) ou Fapi (Fundo de Aposentadoria 

Programa Individual) podem ser 

deduzidos em até 12% do rendimento 

tributável no ano declarado. 

Se o rendimento tributável for de R$ 100 

mil, por exemplo, é possível deduzir até 

R$ 12 mil com a previdência privada. 

 

AUTÔNOMOS 

 

Trabalhadores autônomos podem 

deduzir a contribuição mensal paga ao 

INSS e os gastos escriturados no Livro-

Caixa, composto pelas despesas 

decorrentes do exercício da atividade. 

 

 

 

 

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 

DA RESTITUIÇÃO 

 

Lote Data do pagamento 

1º 31 de maio 

2º 30 de junho 

3º 29 de julho 

4º 31 de agosto 

5º 30 de setembro 

 

Veja as regras para declarar o 
Imposto de Renda 

 

Quem recebeu rendimentos tributáveis 

de mais de R$ 28.559,70 no ano de 2021 

deve declarar Catarina PignatoMAIS  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-
deducoes-que-aumentam-a-
restituicao.shtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1725602020006783-veja-as-regras-para-declarar-o-ir
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1725602020006783-veja-as-regras-para-declarar-o-ir
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/imposto-de-renda-veja-as-deducoes-que-aumentam-a-restituicao.shtml
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Mercado 

Dólar começa o dia em alta, 
após 8 quedas seguidas 
 
Às 10h07 (de Brasília), dólar à vista 
avançava 0,75%, a R$ 4,7823 na venda 
 
28.mar.2022 às 9h24Atualizado: 
28.mar.2022 às 10h40 
 
SÃO PAULO 

 

O dólar abandonou leves perdas de mais 

cedo e recuperava fôlego nesta segunda-

feira (28), tentando pausar uma série de 

oito desvalorizações diárias 

consecutivas que o levaram a mínimas 

desde março de 2020, com investidores 

também acompanhando a força da 

moeda norte-americana no exterior. 

 

Às 10h07 (de Brasília), o dólar à vista 

avançava 0,75%, a R$ 4,7823 na venda. 

Mais cedo, chegou a cair 0,29%, a R$ 

4,7329. 

 

Na B3, às 10h07 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

subia 0,77%, a R$ 4,7875. 

 

Cédula de dólar - Gabriel Cabral - 

24.jan.2019/Folhapress 

 

O avanço desta manhã estava em linha 

com a alta de 0,5% do índice do dólar no 

exterior, que rondava máximas em duas 

semanas após o rendimento do título 

soberano de dez anos dos Estados 

Unidos chegar a superar 2,5%, indo a 

picos em três anos. 

 

Depois de o banco central norte-

americano ter elevado os juros em 0,25 

ponto percentual neste mês, pela 

primeira vez desde 2018, os mercados 

monetários passaram a precificar ajuste 

mais agressivo, de 0,5 ponto, no 

próximo encontro do Fed (Federal 

Reserve), o que é visto como fator de 

impulso global para os rendimentos dos 

Treasuries e para o dólar. 

 

Na agenda da semana, o mercado 

aguarda a divulgação do índice de 

inflação norte-americano PCE —

preferido do Fed para a alta dos preços— 

e do relatório de emprego do governo 

dos EUA, "ambos dados que poderão 

intensificar o forte movimento de 

abertura dos juros (nos EUA) que temos 

acompanhado recentemente", disse em 

nota Victor Beyruti, economista da 

Guide Investimentos. 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/estados-unidos/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/estados-unidos/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/fed-eleva-juros-e-sinaliza-batalha-agressiva-contra-inflacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/fed-eleva-juros-e-sinaliza-batalha-agressiva-contra-inflacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/fed-eleva-juros-e-sinaliza-batalha-agressiva-contra-inflacao.shtml
http://www.folha.com.br/
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Entenda como os juros dos EUA 

afetam o Brasil 

 

 

 

O Fed (Federal Reserve, banco central 

americano) é responsável por buscar 

uma política monetária que promova 

estabilidade de preços e pleno  Leah 

Millis - 19.mar.2019/ReutersMAIS  

 

A moeda norte-americana vem de uma 

sequência de oito sessões seguidas de 

desvalorização, a maior desde uma série 

de mesma duração finda em 5 de março 

de 2010. No período, o dólar perdeu 

7,98% frente ao real, depois de fechar a 

sexta-feira em R$ 4,7469, mínima desde 

11 de março de 2020 (4,7207). 

 

Participantes do mercado já vinham 

alertando desde a semana passada que 

havia possibilidade de eventual correção 

no preço do dólar, já que é normal ver 

movimentos de ajustes após oscilações 

expressivas da moeda. 

 

"Com mais força cambial ficando para 

trás, poucos argumentos convincentes 

para redução considerável do prêmio de 

risco e o real sensível a possível piora no 

sentimento global de risco, a 

recompensa pelo risco de posições 

compradas em real parece menos 

atraente agora do que há muitas 

semanas atrás", disse o Goldman Sachs 

em relatório, embora enxergue 

possibilidade de a moeda atingir níveis 

em torno de 4,50 por dólar no curto 

prazo, apoiada, entre outros fatores, pela 

disparada recente nos preços das 

commodities. 

 

O banco também citou preocupações 

com as perspectivas de crescimento do 

Brasil —cuja economia deve ser afetada 

pela crise na Ucrânia— e desafios fiscais 

domésticos como possíveis empecilhos 

para valorização adicional do real no 

médio prazo. 

 

A possibilidade de o Banco 

Central encerrar seu ciclo de aperto 

monetário em maio, com o 

presidente Roberto Campos 

Neto sinalizando alta da Selic a 12,75% 

ao ano, também foi destacada pelo 

Goldman Sachs, que, assim como várias 

outras instituições financeiras, esperava 

elevação adicional dos juros em junho. 

 

Custos de empréstimos mais altos têm 

sido apontados como importante fator 

de impulso para o real, já que tornam a 

moeda mais atraente para investidores 

que buscam lucrar com a tomada de 

empréstimos em países de juro baixo e 

aplicação desses recursos num mercado 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724296187166796-entenda-como-os-juros-dos-eua-afetam-o-brasil
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1724296187166796-entenda-como-os-juros-dos-eua-afetam-o-brasil
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/roberto-campos-neto/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/roberto-campos-neto/
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que oferece maiores rendimentos. 

Atualmente, a Selic está em 11,75%. 

 

Apesar da recuperação desta manhã, o 

dólar ainda cai mais de 14% no 

acumulado do ano frente ao real, cujos 

ganhos em 2022 são os mais acentuados 

do mundo. 

 

Na última sexta (25), a valorização do 

real em relação ao dólar completou um 

ciclo de quatro semanas. A última vez 

que a moeda brasileira perdeu para a 

americana no fechamento semanal foi 

em 25 de fevereiro, um dia após tropas 

da Rússia invadirem a Ucrânia. 

 

O dólar fechou o pregão desta sexta 

valendo R$ 4,7470. O tombo foi de 1,77% 

em relação ao dia anterior. Essa é a 

menor cotação desde os R$ 4,72 

registrados no encerramento da sessão 

de 11 de março de 2020, dia em que 

a OMS (Organização Mundial da Saúde) 

declarou a pandemia de Covid-19. 

 

Na semana passada a divisa dos Estados 

Unidos afundou 5,38%. No acumulado 

de 2022, o mergulho atingiu 14,86%. 

Com Reuters 

 

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

o/2022/03/dolar-ensaia-novo-dia-de-

queda-ante-real-com-manutencao-de-

fluxos-para-brasil.shtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/selic/
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/oms-declara-pandemia-do-novo-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/oms-declara-pandemia-do-novo-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-ensaia-novo-dia-de-queda-ante-real-com-manutencao-de-fluxos-para-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-ensaia-novo-dia-de-queda-ante-real-com-manutencao-de-fluxos-para-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-ensaia-novo-dia-de-queda-ante-real-com-manutencao-de-fluxos-para-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-ensaia-novo-dia-de-queda-ante-real-com-manutencao-de-fluxos-para-brasil.shtml
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Proteção a bens de empresa 
em recuperação não pode ser 
indefinida, diz TJ-SP 
 

28 de março de 2022, 7h42 

Por Tábata Viapiana 

Não se pode conferir proteção 
indefinida aos bens da empresa em 
recuperação judicial, em detrimento dos 
credores, a qualquer custo e mesmo que 
se tratem de bens essenciais as suas 
atividades. 

ReproduçãoProteção a bens de empresa em 
recuperação judicial não pode ser 
indefinida, diz TJ-SP 

Com base nesse entendimento, a 2ª 
Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de 
São Paulo reformou decisão de primeiro 
grau e autorizou o seguimento de uma 
execução movida por um banco credor 
contra uma indústria de plásticos em 
recuperação judicial. 

O banco é detentor de um crédito 
extraconcursal, isto é, que não se sujeita 
ao plano de recuperação. Sendo assim, 
a instituição financeira pediu na Justiça 
a constrição de uma das fábricas da 
recuperanda para garantir a satisfação 
do crédito.  

Mas, por reconhecer que o imóvel é 
essencial, uma vez que serve de sede 

para a empresa, a magistrada 
responsável pela recuperação negou o 
pedido do banco credor. Ao TJ-SP, a 
instituição financeira reforçou 
a legitimidade da constrição do bem 
para a satisfação do crédito. 

O recurso foi provido, por unanimidade, 
pela Câmara Empresarial. De acordo 
com o relator, desembargador Jorge 
Tosta, a proteção advinda do stay 
period não pode ser infinita. O 
chamado stay period é o período em que 
ficam suspensas as ações e execuções em 
face da recuperanda, e está previsto 
no §4º do artigo 6º da Lei 11.101/2005. 

"Com a edição da Lei 14.112/2020, 
afastou-se qualquer dúvida a respeito da 
competência do juízo da recuperação 
controlar os atos de constrição sobre os 
bens essenciais da sociedade em 
recuperação, mas tal interferência não 
deve ultrapassar a vigência do aludido 
período de proteção", explicou. 

Segundo Tosta, o stay period existe para 
garantir um fôlego à empresa em 
recuperação, para reorganizar a situação 
de crise momentânea, garantindo, ao 
mesmo tempo, com a imposição do 
limite temporal, que o sacrifício dos 
credores não seja insuportável e 
interminável. 

"E é por isso que não se pode conferir 
proteção indefinida dos bens da 
sociedade em recuperação, em 
detrimento dos credores, a qualquer 
custo e mesmo que se tratem de bens 
essenciais às suas atividades. Sendo, 
portanto, inegável o exaurimento da 
proteção advinda do deferimento do 
processamento da recuperação, não há 
mais obstáculo à constrição deferida nos 
autos da execução do crédito", disse. 

O relator afirmou, neste cenário, que a 
proteção dos bens de capital deve se 
limitar à vigência do stay period: "Por 
tais fundamentos, pelo meu voto, dou 
provimento ao recurso para cassar a r. 
decisão recorrida e permitir o normal 
prosseguimento da execução". 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-28/protecao-bens-empresa-recuperacao-nao-indefinida#author
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Clique aqui para ler o acórdão 
2267398-14.2021.8.26.0000 

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

28/protecao-bens-empresa-

recuperacao-nao-indefinida 
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https://www.conjur.com.br/dl/constricao-credito-extraconcursal.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-28/protecao-bens-empresa-recuperacao-nao-indefinida
https://www.conjur.com.br/2022-mar-28/protecao-bens-empresa-recuperacao-nao-indefinida
https://www.conjur.com.br/2022-mar-28/protecao-bens-empresa-recuperacao-nao-indefinida
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Servidor contratado sem 
concurso antes da CF não 
pode ser reenquadrado, diz 
STF 
 
28 de março de 2022, 9h44 

O servidor que foi admitido sem 
concurso público antes da promulgação 
da Constituição de 1988 não pode ser 
reenquadrado em novo plano de cargos, 
carreiras e remuneração. A premissa é 
válida mesmo para quem foi beneficiado 
pela estabilidade excepcional do artigo 
19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), já 
que essa regra não prevê o direito à 
efetividade. 

Fellipe Sampaio/STFSegundo o relator, 
situação inconstitucional não pode ser 
mantida só com base na segurança 
jurídica pelo decurso do tempo 

Esse foi o entendimento adotado, por 
unanimidade, pelo Supremo Tribunal 
Federal em julgamento virtual 
encerrado nesta sexta-feira (25/3). A 
decisão tem repercussão geral (Tema 
1.157) e vale para todas as instâncias 
inferiores. 

No caso julgado, o Tribunal de Justiça 
do Acre tinha reconhecido o direito à 
estabilidade de um servidor que foi 

contratado como celetista durante a 
vigência do ADCT. 

O estado do Acre editou uma Lei 
Complementar em 1993 que efetivava os 
trabalhadores contratados sem 
concurso, por meio da transformação 
dos cargos celetistas em efetivos. Desde 
então, o trabalhador passou a ser 
reenquadrado em novos planos de 
carreira. Assim, o TJ-AC reconheceu o 
direito do funcionário, com base nos 
princípios da segurança jurídica e da 
confiança. 

No entanto, o ministro apontou que esse 
entendimento viola jurisprudência do 
Supremo, que já decidiu que as situações 
flagrantemente inconstitucionais não 
podem ser validadas só por causa do 
decurso do tempo em que elas 
aconteceram. 

"Se nem mesmo os servidores que 
preenchem os requisitos do artigo 19 do 
ADCT da Constituição Federal fazem jus 
aos benefícios conferidos aos que 
ingressaram na administração pública 
mediante prévia realização de concurso 
público, com menos razão pode-se 
cogitar a continuidade de situação 
notoriamente inconstitucional, em que 
servidor contratado pelo regime 
celetista, sem concurso público, sem 
qualquer estabilidade, usufrui de 
benefícios legalmente previstos apenas 
para servidores públicos efetivos", 
pontuou o relator no voto. 

Alexandre ainda citou o precedente 
firmado na ADI 3.609, sob relatoria de 
Dias Toffoli, que determinou que a 
investidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas 
e títulos, com exceção apenas das 
nomeações para cargo em comissão 
declarado, em lei, de livre nomeação e 
exoneração. 

Em relação ao caso concreto, o ministro 
finalizou o voto dispensando o 
trabalhador de devolver os valores 
eventualmente recebidos como 
acréscimos salariais, de boa-fé, até a 
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data de conclusão do julgamento, 
considerando o caráter alimentar da 
quantia que já foi paga. 

Foi fixada a seguinte tese: "É vedado o 
reenquadramento, em novo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração, de 
servidor admitido sem concurso público 
antes da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, mesmo que beneficiado 
pela estabilidade excepcional do artigo 
19 do ADCT, haja vista que esta regra 
transitória não prevê o direito à 
efetividade, nos termos do artigo 37, II, 
da Constituição Federal e decisão 
proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 
30/10/2014)." 

Clique aqui para ler o voto do 
relator 
ARE 1.306.505 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
28/servidor-admitido-concurso-antes-
88-nao-reenquadrado 

 

Retorne ao índice 

 

  

https://www.conjur.com.br/dl/servidor-admitido-concurso-antes-88-nao.pdf
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https://www.conjur.com.br/2022-mar-28/servidor-admitido-concurso-antes-88-nao-reenquadrado
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Gerente que faltou a 
audiência não consegue 
anular sentença no TST 
 
28 de março de 2022, 10h46 

A 7ª Sétima Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho rejeitou o recurso de uma 
gerente que pretendia anular a sentença, 
em que foi deferida apenas parte de seus 
pedidos, devido à ausência na audiência 
de sua reclamação trabalhista. A decisão 
segue o entendimento do colegiado de 
que não há transcendência na causa, um 
dos requisitos para o exame do recurso. 

Para o TST, o atestado apresentado era 
genérico TST 

Assédio moral, horas extras e integração 
de bônus eram alguns dos pedidos da 
gerente de marketing na ação. No 
entanto, ela não compareceu à audiência 
na 19ª Vara do Trabalho de São 
Paulo. Dias depois, juntou atestado 
médico para justificar a ausência e pediu 
a reabertura da instrução processual.  

A pretensão foi indeferida pelo juízo, 
porque, além da empregada, o 
advogado, a quem caberia pedir o 
adiamento na ocasião, também não 
estava na audiência. Outro fundamento 
foi o fato de o atestado não ter registro 
de CID nem comprovar a 

impossibilidade de locomoção da 
trabalhadora. Com isso, foi aplicada a 
pena de confissão, em que se presumem 
verdadeiros os fatos alegados pela parte 
contrária, e a ação foi julgada 
improcedente. O Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (SP), embora 
deferindo os pedidos relativos às horas 
extras, manteve a sentença quanto à 
confissão. Segundo o TRT, o atestado, 
assinado por médica psiquiatra, era 
genérico, pois não especificava o motivo 
da impossibilidade de comparecer à 
audiência, mencionando apenas que a 
profissional estava em tratamento 
médico. 

No recurso pelo qual pretendia 
rediscutir o caso no TST, a gerente 
alegou cerceamento de defesa e disse 
que o TRT, no exame da validade do 
atestado, não considerou que é vedado 
ao médico revelar informações de seus 
pacientes, principalmente em se 
tratando de tratamento psiquiátrico. 
Mas o relator, ministro Cláudio 
Brandão, salientou trecho da decisão do 
TRT de que cabia à profissional, 
interessada no ponto em questão, 
revelar a doença e, se fosse o caso, 
requerer que o processo tramitasse sob 
segredo de justiça. 

O ministro lembrou ainda de precedente 
específico da 7ª Turma sobre a ausência 
de transcendência na matéria em 
discussão, que envolve a aplicação 
analógica da  Súmula 122 do TST. A 
súmula considera que a revelia do 
empregador que falta à audiência só 
pode ser afastada por atestado médico 
que declare, expressamente, a 
impossibilidade de locomoção.  

Clique aqui para ler o 
acórdão      1001929-
22.2017.5.02.0019 

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

28/gerente-faltou-audiencia-nao-anular-

sentenca-tst 

 

 

Retorne ao índice  

https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_101_150.html
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Estelionato 

Homem que não seguiu regras 
da OLX e caiu em golpe não 
será indenizado 
 
Para o juiz, não houve vício na 
prestação dos serviços pela plataforma. 
 
segunda-feira, 28 de março de 2022 

 

Homem que não seguiu recomendações 

de uso da OLX e acabou vítima de 

estelionatários não será indenizado. 

Decisão é do juiz de Direito Rilton Goes 

Ribeiro, de Salvador/BA. 

 

 

Homem que descumpriu regras da OLX 

e caiu em golpe não será 

indenizado.(Imagem: Freepik) 

 

O autor acionou a Justiça contra a OLX 

alegando que caiu em um golpe. Por 

esse motivo, pediu para ser indenizado. 

O juiz responsável pelo caso, porém, 

considerou que as provas trazidas aos 

autos são suficientemente hígidas a 

demonstrar a inexistência de vício na 

prestação dos serviços pela OLX, tendo 

o autor, em verdade, sido vítima de 

estelionato cometido por terceiros. 

 

"Apesar da vontade de contratação 

através do site da ré, restou evidente a 

negociação pela parte autora fora da 

plataforma da parte acionada que não 

pode responder por qualquer falha de 

segurança, conforme previsão 

contratual." 

 

As negociações se deram mediante 

conversas no WhatsApp e não mediante 

o chat fornecido pela empresa. 

O magistrado também salientou que o 

homem encaminhou o produto sem 

verificar se a transação estava visível 

em sua carteira, descumprindo outra 

recomendação. 

 

"Não havendo prova do ato ilícito, não 

há que se falar em dano, muito menos 

em dever de indenizar." 

Por esses motivos, julgou 

improcedentes os pedidos formulados 

na inicial. 

 

• Processo: 0167219-

88.2021.8.05.0001 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362364/homem-que-nao-seguiu-
regras-da-olx-e-caiu-em-golpe-nao-
sera-indenizado 
 
Retorne ao índice 
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Simples Nacional 

Anfip aciona STF contra 
instituições privadas na 
gestão do Simples 
 
Para a associação da categoria, 
membros do Sebrae e da Conampe não 
podem compor o comitê gestor, sob 
pena de usurpação da competência 
tributária privativa atribuída aos 
auditores fiscais. 
 
segunda-feira, 28 de março de 2022 

 

A Anfip - Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil acionou o STF contra a inclusão 

de representantes de instituições 

privadas no Comitê Gestor do Simples 

Nacional (CGSN). A questão é objeto da 

ADIn 7091, distribuída ao ministro 

Alexandre de Moraes. 

 

Anfip aciona STF contra instituições 

privadas na gestão do Simples 

Nacional.(Imagem: Dorivan 

Marinho/SCO/STF) 

 

Segundo a Anfip, o artigo 1º da lei 

complementar 188/21, ao alterar o 

Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte (LC 

123/06), modificou a composição e o 

funcionamento do comitê gestor - 

vinculado ao Ministério da Economia - 

e ampliou o âmbito de aplicação de seu 

regime tributário. O CGSN passou a ser 

composto por um representante 

do Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas e uma 

das confederações nacionais do 

segmento de micro e pequenas 

empresas, além dos membros originais 

(quatro representantes da União, dois 

dos estados e do Distrito Federal e dois 

dos municípios). 

 

Ainda conforme o dispositivo 

questionado, o comitê será responsável 

pela tributação, pela fiscalização, pela 

arrecadação, pela cobrança, pela dívida 

ativa e por outros pontos relacionados 

ao Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (Simples Nacional). 

 

Competência tributária 

 

Para a associação, essas atribuições, 

bem como a inclusão de membros do 

Sebrae e da Conampe - Confederação 

Nacional das Micro e Pequenas 

Empresas e Empreendedores 

Individuais na composição do comitê, 

entram na seara tributária que compete 

exclusivamente aos auditores fiscais. 

 

A Anfip pede, liminarmente, que seja 

suspensa a norma questionada, a fim de 

que o comitê gestor opere em sua 

composição originalmente prevista na 

lei, antes das modificações da LC 

188/21, e, no mérito, a sua 

inconstitucionalidade. 

 

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


45 

 

• Processo: ADIn 7091 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362517/anfip-aciona-stf-contra-
instituicoes-privadas-na-gestao-do-
simples 
 
Retorne ao índice 
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https://www.migalhas.com.br/quentes/362517/anfip-aciona-stf-contra-instituicoes-privadas-na-gestao-do-simples
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Autismo 

Plano deve cobrir terapia ABA 
a autista mesmo fora do rol da 
ANS 
 
Empresa de saúde também foi 
condenada por danos morais pela 
negativa do tratamento. 
 
segunda-feira, 28 de março de 2022 

 

Plano de saúde deve conceder terapia 

pela ciência ABA a criança com 

autismo. Assim determinou o juiz de 

Direito Fabio Coimbra Junqueira, da 6ª 

vara Cível do Foro Central de SP. Pela 

negativa, a empresa também deverá 

indenizar o paciente em R$ 5 mil por 

danos morais. 

 

O autor, um garoto de 5 anos de idade, 

foi diagnosticado com transtorno do 

espectro autista, o que causa 

comprometimentos cognitivos. Diante 

disso, segundo a prescrição médica, o 

tratamento mais indicado ao autor é o 

denominado método com terapia 

multidisciplinar pela ciência ABA em 

ambiente natural (casa ou escola), com 

pelo menos fonoaudiologia, psicologia e 

terapia ocupacional. Ressalva que o 

quadro é agravado em função da 

distância da casa do autor até algumas 

clínicas credenciadas para tratamento. 

Pleiteou, na ação, que a ré seja obrigada 

a promover a cobertura. 

 

Já a operadora de saúde alegou que não 

há obrigatoriedade da cobertura do 

tratamento pelo método ABA, 

sobretudo em atendimento domiciliar, 

e que tampouco ele está previsto no rol 

da ANS. 

 

 

Plano de saúde deve custear 

tratamento a criança com 

autismo.(Imagem: Freepik) 

 

Para o magistrado, a necessidade do 

tratamento foi devidamente 

comprovada nos autos, e que "havendo 

indicação médica, não pode a 

seguradora ou operadora de plano de 

saúde eleger aquele tratamento que 

entende mais adequado ou restringir os 

procedimentos aos expressamente 

contemplados no sinalagma". 

 

Ele também destacou que a ANS define 

uma lista que planos de saúde são 

obrigados a oferecer, um rol mínimo e 

obrigatório, mas que este não exclui a 

obrigatoriedade de outros tratamentos, 

desde que sejam necessários para o 

paciente, e que os indicados na lista não 

sejam suficientes para o caso 

concreto.  "Uma vez coberta a 

enfermidade pelo contrato de seguro-

saúde, não pode a seguradora eleger o 

tratamento que mais lhe convém sob a 

ótica financeira." 

 

O juiz ainda determinou que, se 

demonstrado que clínicas credenciadas 

não dispõem de competência técnica 

para aplicação da terapia, a cobertura 

https://www.migalhas.com.br/
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deve ser feita por meio de sistema de 

reembolso. 

 

Quanto à condenação por danos 

morais, o magistrado pontuou que o 

TEA é situação comprometedora do 

desenvolvimento da criança, e que a 

recusa à continuidade do tratamento 

causou atraso global do 

desenvolvimento, segundo relatório 

médico. Por consequência, a negativa 

de cobertura, na visão do magistrado, 

não representa mero inadimplemento 

contratual, mas "circunstância que 

configura responsabilidade civil 

indenizável do plano de saúde". 

 

O plano foi condenado a indenizar a 

criança em R$ 5 mil por danos morais. 

O advogado Gustavo de Melo 

Sinzinger, do escritório Sinzinger 

Advocacia, atua na causa. 

 

• Processo: 1137403-

53.2021.8.26.0100 

 

Leia a decisão. 

  

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001IE6S0000&processo.foro=100&processo.numero=1137403-53.2021.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_1ea543ea04fc49b6a264173e239402ae
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001IE6S0000&processo.foro=100&processo.numero=1137403-53.2021.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_1ea543ea04fc49b6a264173e239402ae
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/22D17F411FF89B_decisao3autismo.pdf
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STF define tese sobre 
incidência de PIS/Cofins 
sobre taxas de cartões 

Tese vencedora foi a proposta pelo 

ministro Alexandre de Moraes 

• CRISTIANE 

BONFANTI 

BRASÍLIA 

28/03/2022 07:00 

 
comentários 

O ministro Luiz Fux, presidente do STF, 
preside a sessão plenária por 
videoconferência (09/02/2022) - 
Fotografia: Carlos Moura/STF 

Os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) fixaram, por oito votos a 
três, a tese do julgamento a partir do 
qual a Corte concluiu que os valores 
retidos por administradoras de cartões a 
título de comissão integram a base de 
cálculo do PIS e da Cofins. A decisão 
ocorreu no RE 1049811. 

A tese vencedora foi a proposta pelo 
ministro Alexandre de Moraes: “é 
constitucional a inclusão dos valores 
retidos pelas administradoras de cartões 
na base de cálculo das contribuições ao 

PIS e da COFINS devidas por empresa 
que recebe pagamentos por meio de 
cartões de crédito e débito”. 

Moraes foi acompanhado pelos 
ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, 
Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Luís Roberto Barroso e Nunes 
Marques. 

Por outro lado, fico vencida a tese do 
relator, ministro Marco Aurélio, que, 
quando foi realizado o julgamento de 
mérito, votou contra a tributação. A tese 
proposta por Marco Aurélio foi: “valores 
retidos por administradora de cartão de 
crédito ou débito, a título de comissão, 
não compõem a base de incidência das 
contribuições ao Programa de 
Integração Social – PIS e para o 
Financiamento da Seguridade Social – 
Cofins, devidas por empresa”. 

O relator foi acompanhado pelas 
ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. 

O julgamento foi concluído em setembro 
de 2020. Na ocasião, por seis votos a 
quatro, o STF entendeu que os valores 
em discussão devem ser tributados pelo 
PIS e pelo Cofins, uma vez que compõem 
a receita bruta das empresas. 

Na ocasião, apesar de essa ser a corrente 
vencedora, houve divergência quanto à 
tese do julgamento, que voltou agora 
para apreciação. 

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-define-tese-
sobre-incidencia-de-pis-cofins-sobre-
taxas-de-cartoes-28032022 

 

Retorne ao índice  

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-define-tese-sobre-incidencia-de-pis-cofins-sobre-taxas-de-cartoes-28032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/pis-cofins
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5193219
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-define-tese-sobre-incidencia-de-pis-cofins-sobre-taxas-de-cartoes-28032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-define-tese-sobre-incidencia-de-pis-cofins-sobre-taxas-de-cartoes-28032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-define-tese-sobre-incidencia-de-pis-cofins-sobre-taxas-de-cartoes-28032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-define-tese-sobre-incidencia-de-pis-cofins-sobre-taxas-de-cartoes-28032022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Alíquota uniforme de ICMS 
sobre combustíveis e a 
ineficácia da LC 192/22 

Obrigatoriedade constitucional de 

alíquotas uniformes no país tem gerado 

impasse entre os estados 

• CAROLINA 

ROMANINI MIGUEL 

28/03/2022 05:45 

 
comentários 

Crédito: Pixabay 

Após dois anos de recessão econômica 
decorrente da pandemia da Covid-19, o 
mundo enfrenta agora as consequências 
devastadoras da guerra entre Rússia e 
Ucrânia. As sanções impostas pelo 
Ocidente ao maior exportador de óleo e 
gás natural do mundo têm acarretado 
significativo aumento no preço dos 
combustíveis, como aplicado pela 
Petrobras em 10 de março no preço da 
gasolina (18,7%,) e diesel (24,9%). 

Para conter os reflexos negativos na 
economia, o Congresso se mobilizou 
para alterar a tributação de 
determinados combustíveis, o que 
resultou na edição da Lei 

Complementar 192/2022, que 
define quais deles estarão sujeitos à 
incidência única do ICMS. 

A nova Lei Complementar entrou em 
vigor, mas sua aplicação em relação ao 
ICMS depende de convênio a ser 
firmado entre os estados, sem o qual 
permanece a tributação atual, (i) com 
incidência em todas as etapas da cadeia 
comercial; (ii) alíquotas ad valorem, 
fixada pelos estados individualmente; 
(iii) não incidência sobre operações 
interestaduais; e (iv) recolhimento ao 
estado onde se verifica o consumo. 

Com a edição da Lei Complementar 
192/2022, as operações com (a) gasolina 
e etanol anidro combustível; (b) diesel e 
biodiesel; e (c) gás liquefeito de petróleo, 
inclusive o derivado do gás natural, 
passarão a ser tributadas pelo ICMS uma 
única vez, em princípio, na saída do 
estabelecimento do produtor ou no 
desembaraço aduaneiro realizado pelo 
importador. Registre-se que os estados, 
através de convênio, podem equiparar a 
produtor outros participantes da cadeia 
comercial para fins de alterar o 
momento da incidência única do ICMS, 
tal como o legislador determinou em 
alguns casos para fins de incidência do 
IPI, gerando, inclusive, muitos 
questionamentos. 

Para esses produtos, a Lei 
Complementar 192/2022, com 
fundamento no artigo 155, da 
Constituição Federal, estabelece que as 
alíquotas do ICMS: 

• serão uniformes em todo o 
território nacional, 
podendo 
ser diferenciadas por 
produto; 

• serão específicas (ad rem), 
por unidade de medida 
adotada; e 

• poderão ser reduzidas e 
restabelecidas no mesmo 
exercício financeiro, 
devendo ser observado 
apenas o prazo de 90 dias. 

https://www.jota.info/autor/carolina-romanini-miguel
https://www.jota.info/autor/carolina-romanini-miguel
https://www.jota.info/autor/carolina-romanini-miguel
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/aliquota-uniforme-icms-combustiveis-ineficacia-lc-192-22-28032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/russia
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-192-de-11-de-marco-de-2022-385377003
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-192-de-11-de-marco-de-2022-385377003
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


50 

 

Na hipótese de a única operação sujeita 
à incidência do ICMS ocorrer entre 
estados: 

• nas operações com 
os combustíveis 
derivados de petróleo, o 
imposto caberá ao estado 
onde ocorrer o consumo, tal 
como ocorre atualmente; 

• nas operações 
interestaduais 
com combustíveis não d
erivados de petróleo, 

o entre 
contribuintes, 
o imposto será 
repartido entre 
os estados de 
origem e de 
destino, 
mantendo-se a 
mesma 
proporcionalid
ade que ocorre 
nas operações 
com as demais 
mercadorias, 
qual seja, o 
correspondent
e à alíquota 
interestadual 
(4%, 7% ou 
12%) ao estado 
de origem e o 
diferencial de 
alíquota ao 
estado de 
destino; e 

o destinadas a 
não 
contribuinte, o 
imposto caberá 
ao estado de 
origem. 

As alterações legislativas, portanto, não 
apenas interferem nas alíquotas do 
ICMS incidente sobre operações com os 
mencionados combustíveis, como 
também alteram a definição do estado 
competente para exigir o imposto em 
operações interestaduais com 
produto não derivado de petróleo. 

Além de alterar o estado competente 
para exigir o ICMS sobre os 
combustíveis não derivados de petróleo, 
a obrigatoriedade de aplicação de 
alíquota uniforme em todo o território 
nacional implicará um aumento no valor 
do imposto em alguns estados. É o que 
revela reportagem publicada em 16 de 
março pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
ao trazer comentários do secretário da 
Fazenda de São Paulo, Henrique 
Meirelles, reconhecendo que a alíquota 
única a ser fixada para os 
combustíveis acarretará aumento da 
carga tributária. Em simulação de um 
valor fixo sobre o litro do diesel, São 
Paulo teria um aumento de 
aproximadamente 9,5% no valor do 
ICMS. 

Convém destacar que a nova alíquota 
nacional do ICMS deverá ser fixada 
pelos estados também em convênio, 
devendo ser observadas as estimativas 
de evolução do preço dos combustíveis, 
“de modo que não haja ampliação do 
peso proporcional do tributo na 
formação do preço final ao 
consumidor” (art. 6º, § 5º). Esse 
parâmetro legal para a fixação das 
alíquotas tem impossibilitado o 
consenso entre os estados, 
principalmente porque, conforme 
mencionado, haverá necessariamente 
aumento do ônus financeiro do ICMS 
incidente sobre combustíveis em 
determinados estados, como São Paulo. 
Esse fato, por si só, poderia fundamentar 
o questionamento da alíquota em uma 
ação judicial, e a consequente ineficácia 
da medida veiculada na LC 192/2022. 

O temor dos estados em definir de forma 
inadequada as alíquotas do ICMS é 
reforçado pelo fato de que estas poderão 
ser reajustadas somente após 12 meses 
e, a partir de então, a cada semestre. 
Excepcionalmente com relação ao 
diesel, enquanto não se chega a um 
consenso sobre esses valores, até 
31/12/2022, a base de cálculo do ICMS 
corresponderá à média móvel dos preços 
médios praticados ao consumidor final 
nos 60 meses anteriores à sua fixação, 
sendo dispensada a uniformidade de 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-icms-diesel-elevar-imposto,70004009745
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alíquotas até que seja definida aquela ad 
rem. Embora haja uma determinação 
legal para a adoção de alíquota uniforme 
no país, não há um prazo para tanto, o 
que reforça a possível ineficácia da Lei 
Complementar. 

Há previsão constitucional da adoção de 
incidência única do ICMS sobre 
determinados combustíveis, mas a 
obrigatoriedade constitucional de 
alíquotas uniformes no território 
nacional tem gerado impasse entre os 
estados, evidenciando a ausência de 
consenso sobre o valor a ser utilizado e 
inaugurando mais um capítulo do 
complexo sistema tributário nacional. 

CAROLINA ROMANINI MIGUEL – 
Sócia da área tributária do Cescon 
Barrieu Advogados 
 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/aliquota-uniforme-
icms-combustiveis-ineficacia-lc-192-22-
28032022 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/aliquota-uniforme-icms-combustiveis-ineficacia-lc-192-22-28032022
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Judicialização da saúde: PEC 
limita fornecimento de 
medicamentos do SUS à 
Rename 

Proposta visa a alterar também a 

Constituição para delimitar o conceito 

de saúde e, assim, o que será oferecido 

pelo SUS 

• JULIANA 

MATIAS 

28/03/2022 07:00 

 
comentários 

Crédito: Arquivo/Agência Brasil 

A Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 45/2021, que tramita no Senado, 
estabelece que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) forneça somente medicamentos 
que constam nas listas oficiais, numa 
tentativa de diminuir judicialização da 
saúde. Especialistas alertam que a 
medida é ineficiente e estrangula cada 
vez mais a lógica de integralidade e 
universalidade do SUS. 

A PEC prevê que o oferecimento de 
medicamentos e de procedimentos 
terapêuticos aos usuários do SUS 
estarão restritos às tecnologias 

constantes na Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (Rename) e 
na Relação Nacional de Ações e Serviços 
de Saúde (Renases). A proposta também 
determina que todos os remédios a 
serem incorporados nas listas sejam 
analisados pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias em Saúde 
(Conitec). 

A PEC visa a alterar a Constituição para 
delimitar o conceito de saúde e, assim, o 
que será oferecido pelo SUS. 
Constitucionalmente, a saúde é definida 
como um direito do cidadão e um dever 
do Estado. Para a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a saúde é o completo 
bem-estar físico, mental e social. 

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), 
autor da proposta e ex-ministro da 
saúde, disse ao JOTA que “o conceito de 
saúde é difuso”. “A proposta vai 
especificar que tipo de saúde nós temos. 
A gente procura racionalizar para 
desjudicializar. Não tem saúde máxima 
para todo mundo, isso é impossível, 
especialmente para o Brasil, um país em 
desenvolvimento”, afirmou. 

Um estudo realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em 2019, 
mostrou que as demandas judiciais 
relativas à saúde pública aumentaram 
em 130% entre 2008 e 2017, e o número 
de processos judiciais cresceu em 50%. 
O senador destacou que, em 2021, a 
judicialização da saúde importou R$ 8 
bilhões do governo federal. “O 
orçamento da saúde é inelástico, se eu 
usar R$ 8 bilhões para demandas que 
não estavam previstas, eu retiro recursos 
de outros serviços, como as vacinas, a 
hemodiálise, o tratamento para câncer”, 
disse. 

Castro explicou que, por se tratar de 
saúde pública, é preciso levar em 
consideração o custo-benefício dos 
medicamentos que serão fornecidos. 
“Precisamos ter o maior retorno para a 
maioria dos brasileiros. Com o dinheiro 
gasto por um paciente poderíamos 
custear outros dez. Evidentemente, 

https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/judicializacao-da-saude-pec-limita-distribuicao-de-remedios-a-rename-28032022#respond
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150988
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/03/f74c66d46cfea933bf22005ca50ec915.pdf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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existem exceções, mas elas serão 
definidas pela Conitec”, destacou. 

O senador mencionou que, na União 
Europeia, cerca de 75% dos pedidos de 
incorporação de novos medicamentos 
foram considerados apenas uma nova 
roupagem da mesma tecnologia. “Existe 
interesse dos laboratórios nos pedidos 
de incorporação porque novas 
tecnologias são mais caras. Mas existem 
medicamentos ótimos, que são 
baratíssimos e efetivos, como a 
penicilina e o AAS”, afirmou. 

Castro ressaltou que, ao submeter os 
pedidos de incorporação à Conitec, fica 
garantido que “só sejam fornecidos pelo 
SUS tecnologias que realmente trazem 
benefícios”. O senador ainda destacou 
que o sistema facilita as prescrições e 
impede que médicos receitem 
medicamentos sem eficácia comprovada 
cientificamente. “A autonomia do 
médico é relativa e está restrita à ciência. 
Se minha PEC já tivesse sido votada na 
pandemia de Covid-19, nenhum 
profissional do SUS poderia prescrever 
cloroquina”, afirmou. 

Opinião de especialista 

Para Fernando Aith, professor titular 
da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (USP), 
diretor do Centro de Pesquisas em 
Direito Sanitário da USP e colunista 
do JOTA, restringir o fornecimento de 
medicamentos do SUS à Rename e 
Renases não vai resolver a judicialização 
da saúde no Brasil. “É um erro ver a 
judicialização como um fato único. As 
pessoas gostam de tentar simplificar um 
fenômeno extremamente complexo”, 
disse. 

O professor explica que existem 
diferentes tipos de judicialização – a 
principal delas, cerca de 50% das 
demandas, são solicitações de 
medicamentos que já foram analisados 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e incorporados pela 
Conitec, mas que não estão disponíveis 
nos postos de saúde e hospitais. “Se o 

SUS funcionar bem, metade da 
judicialização acaba. Nos debates sobre 
o tema, ninguém fala sobre a falha do 
sistema”, destacou. 

Outros 20% das demandas tratam de 
medicamentos que não estão registrados 
na Anvisa e não foram incorporados na 
Rename. Essa judicialização geralmente 
é para medicamentos e tratamentos de 
doenças raras. Aith explicou que esse 
tipo de tecnologia não é analisado pelos 
órgãos responsáveis porque a 
farmacêutica não entrou com o pedido 
de análise e, sem ele, a Anvisa não 
decide. “A indústria, muitas vezes, não 
tem interesse em registrar o 
medicamento porque o Brasil, diferente 
da Europa e dos EUA, taxa a entrada do 
produto”, disse. 

Como o medicamento não está no país, 
os processos solicitam que o governo 
traga e custeie a tecnologia. “É um 
absurdo um doente raro brasileiro saber 
que na Europa existe uma cura e não ter 
acesso”, ressaltou o professor. 

Segundo ele, outra parte da 
judicialização é a de medicamentos para 
uso off-label. Ou seja, tecnologias que 
foram analisadas pela Anvisa para certo 
tipo de tratamento, mas que também 
podem ser úteis em outros 
procedimentos. “O viagra foi descoberto 
dessa forma. É um tipo de judicialização 
mais controversa e delicada”, afirmou. 

A outra parcela das demandas judiciais 
são de medicamentos que foram 
aprovados pela Anvisa, mas que ainda 
não foram analisados e incorporados 
pela Conitec. Aith explicou que a 
Rename é atualizada com morosidade 
porque “a Conitec não tem estrutura 
suficiente e não está conseguindo dar 
vazão adequadamente às demandas de 
incorporação”. 

Por essa razão, o professor ponderou 
que limitar os medicamentos fornecidos 
pelo SUS exclusivamente à análise da 
Conitec não resolverá a judicialização da 
saúde. “O órgão foi criado, em 2011, a 
partir de uma alteração na Lei 8080/90, 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-fernando-aith
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para reduzir as demandas judiciais e 
criar um procedimento público de 
incorporação. Mas a lei não resolveu 
nada”, destacou. 

Aith também sustentou que, além da 
morosidade, “a Conitec é extremamente 
autocrata, tecnocrata e pouco permeável 
às demandas da sociedade”. Ele explicou 
que o órgão apenas analisa e indica os 
medicamentos, mas a decisão de 
incorporação é do secretário de ciência e 
tecnologia do Ministério da Saúde e do 
ministro da Saúde: “A incorporação ou 
não de um medicamento tem um crivo 
essencialmente político do governante 
de plantão”. 

Segundo o professor, o representante da 
sociedade dentro da Conitec é o 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
porém o órgão também é composto pela 
indústria e por médicos e representa 
diferentes interesses. 

Aith sugeriu que “se melhore o 
orçamento para a Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica e que se 
aperfeiçoe e democratize a Conitec. A 
saúde não tem que brigar por recursos 
com a própria saúde”, concluiu. 

JULIANA MATIAS – Repórter em 
São Paulo. Estudante de jornalismo na 
Universidade de São Paulo (USP). Foi 
diretora e repórter na Jornalismo 
Júnior, empresa júnior formada por 
alunos de jornalismo da USP. E-
mail: juliana.matias@jota.info 
 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/saude/judicializacao-da-
saude-pec-limita-distribuicao-de-
remedios-a-rename-28032022 
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Brasil 

ICMS de combustíveis gera 
perda de R$ 30 bi, calculam 
Estados 
 
Corte na alíquota do IPI vai causar 
prejuízo de mais de R$ 12 bi, segundo 
presidente do Comsefaz 
 
Por Lu Aiko Otta — De Brasília 
25/03/2022 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 

 

Décio Padilha, presidente do Comsefaz: 
preço na bomba não teve alteração 
significativa após alteração no ICMS — 
Foto: Divulgação 

Os Estados estimam em R$ 30 bilhões a 
perda que terão com as alterações na 
tributação dos combustíveis adotadas na 
tentativa de conter preços, disse ontem o 
presidente do Comitê Nacional dos 
Secretários de Fazenda dos Estados e do 
Distrito Federal (Comsefaz), Décio 
Padilha. São perto de R$ 14 bilhões com 
o congelamento, por 17 meses, do 
Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) do 
diesel. O restante decorre da decisão de 
não reajustar, por nove meses, da 
tributação sobre os demais 
combustíveis. 
 
Ontem, o Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) referendou as 

decisões tomadas pelo Fórum de 
Governadores na terça-feira: a fixação 
de alíquota única para o diesel e o 
congelamento, por mais três meses, do 
ICMS sobre gasolina, etanol e gás de 
cozinha. 
 
A cobrança do ICMS sobre o diesel foi 
alterada em dois pontos: passou a ser 
monofásica, ou seja, recolhida em 
apenas uma etapa da cadeia de produção 
e o imposto, em vez de ser um percentual 
sobre o preço, passou a ter um valor fixo 
e uniforme em todo o país. Essa nova 
alíquota aprovada ontem é R$ 1,006. 
 
Essas mudanças fazem parte da Lei 
Complementar 192, patrocinada pelo 
presidente Jair Bolsonaro e cuja 
constitucionalidade os Estados avaliam 
questionar no Supremo Tribunal 
Federal. Há quem entenda que o 
Legislativo invadiu competências dos 
governos estaduais, ao mudar a forma de 
incidência do ICMS sobre combustíveis. 
A questão está em análise pelo conselho 
de procuradores dos Estados, disse 
Padilha, que é secretário de Fazenda de 
Pernambuco. 
 
Para que não haja aumento da carga 
tributária, ficou acertado que os Estados 
darão uma espécie de benefício 
tributário aos contribuintes, de valor 
diferente conforme cada Estado, de 
forma que o imposto cobrado sobre o 
diesel permanecerá o mesmo. 
 
Esse regime será aplicado pelo prazo de 
12 meses. Depois, disse Padilha, haverá 
nova fixação de alíquota e o pagamento 
de subsídio não está garantido. A partir 
de então, as alíquotas do diesel serão 
corrigidas a cada seis meses. 
 
A mesma mudança feita no diesel, com 
incidência do ICMS como um valor fixo 
em reais por unidade, e não mais um 
percentual, terá de ser feita para os 
demais combustíveis. É o que determina 
a Lei Complementar 192. No entanto, os 
secretários avaliaram que a solução 
encontrada para o diesel pode não ser a 
melhor para os demais, informou o 
secretário. 



2 

 

No caso da gasolina, existe uma 
disparidade de preços entre os Estados 
muito maior do que a do diesel, por isso 
os técnicos querem mais tempo para 
chegar a uma alíquota única. No gás de 
cozinha, a preocupação é o impacto 
social, disse o presidente do Comsefaz. 
 
Foi por causa dessas dúvidas que os 
Estados optaram por prorrogar por mais 
90 dias o congelamento do ICMS sobre 
gasolina, etanol e gás de cozinha. A 
expectativa é chegar a um acordo nesse 
prazo. Se for alcançado antes, disse 
Padilha, aí a nova tributação pode 
substituir o ICMS congelado. Mas, em 
nenhuma hipótese, haverá aumento da 
carga tributária, ressaltou o secretário. 
 
O presidente do Comsefaz avaliou que a 
alteração do ICMS dos combustíveis 
partiu de um diagnóstico errado sobre as 
causas da alta de preços. A Lei 
Complementar 192 altera a estrutura do 
ICMS, um tributo que representa 70% 
das receitas dos Estados, dos quais 20% 
têm origem em combustíveis. 
 
Segundo ele, toda a politização em torno 
do ICMS dos combustíveis trouxe perdas 
de R$ 30 bilhões para os cofres 
estaduais, com prejuízo para ações em 
saúde e educação, e não reduziram 
significativamente o preço nas bombas. 
O “sacrifício”, afirmou, desaparece em 
um simples reajuste de preços 
promovido pela Petrobras. “E a 
Petrobras, o que fez para aliviar as 
pressões sobre a inflação?” 
 
As perdas de receita não se restringem 
aos combustíveis, segundo Padilha. O 
corte de 25% no Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), decidido 
“unilateralmente” pelo governo federal, 
reduz em R$ 12 bilhões as receitas de 
Estados e municípios. O ministro Paulo 
Guedes (Economia) informou ontem 
que o corte será ampliado para 33%. 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/25/icms-de-combustiveis-
gera-perda-de-r-30-bi-calculam-
estados.ghtml 
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Finanças 

Citi traça plano para crescer 
50% no Brasil 
 
‘Temos uma ambição de crescimento 
como nuca tivemos’, afirma presidente 
do banco no país 
 
Por Álvaro Campos e Talita 
Moreira — De São Paulo 
25/03/2022 05h04  Atualizado há 2 
horas 

 
Nono maior banco em ativos e o segundo 
maior entre os estrangeiros que atuam 
no Brasil, o Citi traçou um plano para 
acelerar no país. A instituição financeira 
comandada por Marcelo Marangon 
estabeleceu a meta de expandir a receita 
em 50% em três anos. Para isso, vai 
investir mais de US$ 50 milhões em 
tecnologia e contratar mais 300 
funcionários - que vão se somar à equipe 
atual de 1,9 mil pessoas. 
 
Em outra frente, o Citi trouxe o ex-Itaú 
BBA e EB Capital Fernando Iunes como 
vice-chairman do banco de 
investimento. O executivo chega para 
reforçar uma área na qual o Citi planeja 
avançar e prevê um desempenho 
positivo neste ano, mesmo com menos 
IPOs (sigla em inglês para ofertas 
iniciais de ações) no horizonte. No ano 
passado, a instituição americana ficou 
em sexto lugar no ranking de receita de 
bancos de investimento no Brasil, 
segundo a Dealogic. 
 
“O Brasil é o sétimo maior mercado do 
Citi no mundo em banco de atacado, e 
temos presença em 95 países. Temos 
uma ambição de crescimento como 
nunca tivemos, mesmo em um cenário 
desafiador, com eleição, guerra, a 
transformação do mercado financeiro, 
uma série de fatores”, diz Marangon. 

Em entrevista ao Valor, o executivo 
afirma que em momentos como atual, de 
crise no mundo todo, o banco pode tirar 
ainda mais proveito de sua globalidade. 
 
O banco divulga o balanço de 2021 na 
próxima semana, mas Marangon 
adianta - sem abrir números - que o 
lucro foi o maior em dez anos. Os ativos 
chegaram a R$ 130 bilhões, expansão de 
quase 30%. Desde a venda dos ativos de 
varejo no Brasil ao Itaú Unibanco, 
anunciada em 2016, o banco triplicou o 
total de ativos no país e melhorou a 
rentabilidade, diz o executivo. “O que 
mostra que o foco no atacado fez todo 
sentido.” 
 
Mais conhecido por atender 
multinacionais e grandes grupos, o Citi 
se empenhou, nos últimos anos, em 
avançar no segmento “corporate”, que 
abrange empresas com faturamento de 
R$ 250 milhões a R$ 5 bilhões. Essa 
base tem 1,2 mil clientes, e o objetivo é 
atrair mais mil companhias. 
 
A expansão, entretanto, não representa 
uma tomada maior de risco. “Vamos 
aumentar nosso ‘share of wallet’ 
[presença nos serviços consumidos pelas 
empresas] e trazer novos clientes dentro 
do público-alvo já estabelecido. Não 
vamos agregar risco desnecessário ao 
portfólio”, diz Marangon. A carteira total 
do banco superava R$ 36 bilhões na 
metade de 2021. 
 

 

Marangon (esq.) e Iunes: Citi tem 
investimento programado de US$ 50 
milhões em tecnologia e 300 
contratações previstas para os próximos 
três anos — Foto: Carol 
Carquejeiro/Valor 
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De acordo com o executivo, o escopo não 
mudou, mas o banco quer atrair uma 
parcela maior de um universo que 
calcula ter entre 3,5 mil e 5 mil 
companhias. O presidente do Citi afirma 
que as provisões de crédito tiveram uma 
queda substancial em 2021 e não deve 
haver um aumento significativo neste 
ano. “Não estamos alterando os pré-
requisitos estabelecidos. E isso é muito 
importante para a resiliência dos 
resultados”, diz. 
 
Dos US$ 50 milhões em investimentos 
previstos em tecnologia, boa parte será 
destinada às áreas de “cash 
management” e tesouraria para 
melhorar a prestação de serviços. Mais 
adiante, o banco não descarta usar essa 
estrutura para prospectar também 
empresas de menor porte. 
 
O cenário imediato não é fácil, com 
inflação e juros em alta, economia em 
marcha lenta e a volatilidade de um ano 
eleitoral. No entanto, o banco vê 
oportunidades no país. “Apesar da 
pandemia, de dificuldades que vimos na 
cadeia global de suprimentos, agora a 
guerra, vemos uma perspectiva positiva 
para as empresas brasileiras”, afirma 
Iunes. 
 
A missão do executivo será estreitar o 
relacionamento com as companhias 
para justamente capturar essas 
oportunidades. Com o mercado mais 
arisco, uma aposta do Citi são projetos 
de infraestrutura, muitos deles atrelados 
às concessões recentes e ao setor de 
saneamento. “Há ainda a migração para 
uma nova economia de baixo carbono e 
é preciso continuar apoiando os clientes 
nesse sentido, independentemente do 
cenário macro”, acrescenta Marangon. 
 
Neste ano, o Citi atuou nas ofertas 
subsequentes de ações (“follow-on”) da 
BRF, da Equatorial e da Alpargatas, 
além da venda de um bloco da 
NotreDame Intermédica. O ano passado 
foi recorde para o banco em operações 
de mercado de capitais, com 26 ofertas 
de ações, 15 de fusões e aquisições 
(M&A) e 46 emissões de dívida. 

Marangon reconhece que o número de 
operações de renda variável deve ser 
menor em 2022, mas diz que o Citi 
pretende aumentar sua participação de 
mercado. “Este é o ano de continuar 
ganhando ‘share’, como fizemos já 
nesses primeiros três meses do ano”, diz. 
Também há a expectativa de 
crescimento em M&A. “É óbvio que 
haverá uma certa diminuição na 
velocidade com que as transações são 
concluídas, mas elas vão continuar 
acontecendo. Temos um ‘pipeline’ 
[carteira] de negócios muito grande. A 
tendência a longo prazo permanece 
muito positiva”, complementa Iunes. 
 
Em paralelo, o Citi também tem a 
expectativa de dobrar, em três anos, os 
US$ 10 bilhões sob gestão que tem no 
private banking. 
 
O ano eleitoral impõe desafios. Porém, 
segundo Marangon, mais importante do 
que saber quem lidera as pesquisas é 
entender como os candidatos veem a 
questão fiscal. “Se tivermos uma 
campanha que foque no plano 
estratégico de Brasil, na questão fiscal, 
nos investimentos, não vemos razão 
para que isso evite, postergue algum tipo 
de investimento, sob o ponto de vista 
microeconômico. O macro é mais 
complexo”, diz. 
 
Por outro lado, a visão dos executivos é a 
de que a guerra na Ucrânia pode 
aumentar a importância relativa da 
América Latina nas carteiras dos 
investidores globais. Iunes observa que, 
além das commodities, alguns países da 
região, como o Brasil, têm bons padrões 
de governança. 
 
Com isso, o Citi vê o fluxo de capital 
estrangeiro vindo para o mercado 
brasileiro como duradouro. “Temos 67% 
da custódia do investidor estrangeiro, 
então temos uma visão privilegiada dos 
fluxos. Houve uma entrada muito forte 
para renda fixa e variável no começo do 
ano e continuamos vendo um fluxo forte. 
Mesmo o investimento direto de longo 
prazo tende a ter um aumento 
importante neste ano. Projetamos ao 
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redor de US$ 50 bilhões”, aponta 
Marangon. 
 

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

ia/2022/03/25/temos-uma-ambicao-

de-crescimento-como-nunca.ghtml 
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Empresas 

Ri Happy vai diversificar com 
aquisições 
 
Ideia é entrar nas áreas de 
entretenimento, saúde e educação com 
foco em crianças e adolescentes 
 
Por Cibelle Bouças — De Belo 
Horizonte 
25/03/2022 05h02  Atualizado há 7 
horas 

 

 

Pereira, da Ri Happy: “IPO é uma 
possibilidade distante neste momento” 
— Foto: Carol Carquejeiro/Valor 

A varejista de brinquedos Ri Happy, 
controlada pelo Carlyle Group, passa por 
um processo de transformação, com o 
objetivo de reduzir a dependência da 
venda de brinquedos. A companhia 
assinou 12 acordos de confidencialidade 
(NDA, na sigla em inglês) para analisar 
fusões e aquisições de negócios de 
pequeno e médio portes nas áreas de 
entretenimento, saúde e educação, com 
foco no público infantil e adolescente. 
 

“A expectativa é fechar dois ou três 
acordos até o fim do ano”, afirmou o 
presidente da Ri Happy, Ronaldo 
Pereira. 
 
A primeira diversificação vai ser feita na 
área de entretenimento, com a abertura 
da casa de festas Divertudo, o Bufett 
Infantil da Ri Happy. “A ideia é abrir 100 
unidades em três anos. Já temos 
contratos para abrir 17”, afirmou 
Pereira. O investimento inicial na 
Divertudo é de R$ 300 mil. A primeira 
unidade será inaugurada na Mooca, 
zona leste de São Paulo. As unidades 
serão abertas por franqueados da 
própria Ri Happy e da Óticas Carol, 
empresa que Pereira comandou por 11 
anos. 
 
O executivo leva em consideração as 
perspectivas de recuperação do setor de 
eventos no país neste ano, após dois 
anos difíceis em função da pandemia. 
Segundo a Associação Brasileira dos 
Promotores de Eventos (Abrape), por 
causa das restrições sanitárias, mais 530 
mil eventos deixaram de ser realizados 
em 2021, entre shows, festas, congressos 
e outros. O setor deixou de faturar pelo 
menos R$ 140 bilhões. Neste ano, 
espera-se que 100% dos eventos sejam 
realizados. Por ano, o setor realiza 590 
mil eventos, que geram cerca de R$ 270 
bilhões. 
 
A Ri Happy avalia também abrir lojas de 
rua. Hoje, 98% da rede está em 
shoppings, o que prejudicou o 
desempenho na pandemia. As lojas já 
existentes serão reformadas, para 
oferecer mais espaço para as crianças 
brincarem na unidade. 
 
Pereira disse que a companhia tem caixa 
para bancar as reformas e arcar com 
parte das despesas com aquisições. “O 
próprio Carlyle tem disposição para nos 
suportar nessa fase. Já para acelerar os 
novos negócios vamos precisar de novos 
recursos, o que poderia ser feito com a 
entrada de outro fundo de private 
equity. IPO é uma possibilidade distante 
neste momento”, acrescentou. A 
companhia avaliou fazer uma oferta 
pública inicial (IPO, na sigla em inglês) 
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no passado, mas desistiu em 2018, por 
causa das condições de mercado 
desfavoráveis. 
 
Hoje 80% da receita da Ri Happy vem da 
venda de brinquedos. Outros 15% tem 
como origem produtos para bebês e 5%, 
outros itens, como artigos esportivos. A 
empresa ainda não publicou o balanço 
de 2021. Em 2020, teve receita de R$ 
1,32 bilhão e prejuízo de R$ 75,6 
milhões, com queda nas vendas em 
decorrência da pandemia. Pereira 
afirmou apenas que espera faturar R$ 
2,2 bilhões este ano. “Fechamos os 
últimos seis meses com duplo dígito de 
crescimento em relação a 2019 e 
crescimentos expressivos se 
comparados a 2021.” 
 
Na área de saúde, a Ri Happy avalia 
aquisições de negócios com foco em 
crianças, como redes de vacinação, que 
cresceram na pandemia. Em educação, 
Pereira vê espaço para cursos de 
programação, de idiomas, de educação 
financeira, entre outros. “Seria ótimo 
comprar uma plataforma com sistema 
de ensino já pronto e escalar. Essa é uma 
das opções avaliadas nos NDAs 
assinados”, disse. 
 
Segundo Rodrigo Abreu, diretor de 
marketing e comunicação da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), o 
momento é favorável para abertura de 
franquias. “O ano começou bem, há 
demanda reprimida em muitas áreas, 
como em educação e eventos”, afirmou. 
“O setor de franquias pode crescer até 
mais de 10% neste ano.” 
 
Os planos da Ri Happy incluem ainda 
expandir a rede de lojas de brinquedos 
com franquias. A ideia é entrar em 
cidades com menos de 300 mil 
habitantes e abrir unidades menores, de 
300 m2, metade de uma loja tradicional. 
O investimento inicial é de R$ 1 milhão. 
A Ri Happy possui 296 lojas, das quais 
70 são franquias. A meta é chegar a 300 
unidades próprias e 300 franquias até o 
fim de 2025. Em 2021, foram abertas 24 
franquias. Para 2022, o objetivo é 
inaugurar 50. 
 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/25/ri-happy-vai-
diversificar-com-aquisicoes.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Preço médio de bilhete aéreo 
dá um salto de 19% 
 
Gol praticou aumento médio de 26%; 
Azul, 17%; e Latam, 12,4%, segundo 
dados da Anac referentes ao ano 
passado 
 
Por Cristian Favaro — De São Paulo 
25/03/2022 05h03  Atualizado há 7 
horas 

 

 
 
Depois de um período de fortes 
promoções por causa da crise provocada 
pela pandemia, que levou o bilhete aéreo 
ao menor patamar em 20 anos em 2020, 
as passagens voltaram a subir com força. 
Dados da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) mostram que o bilhete aéreo 
comercializado no mercado doméstico 
em 2021 foi de R$ 494, alta de 19,28% 
na comparação com o registrado em 
2020, e 2% acima de 2019. E neste ano, 
devido à forte alta do petróleo, o cenário 
traçado pelas companhias aéreas é de 
aumento dos preços. 
 
Segundo a Anac, este foi o maior 
percentual acumulado para um ano 
desde 2008, quando houve aumento de 
37,82%. O salto de 94% no preço médio 
do querosene de aviação (QAV) no ano 
passado, frente ao valor praticado em 
2020, foi um dos principais fatores para 
a alta do bilhete aéreo, além do 
crescimento da demanda. 

Os dados da Anac, que considera todas 
as passagens vendidas no país, mostram 
que no ano passado o perfil das viagens 
domésticas mudou: foram feitos mais 
voos longos do que curtos (como os da 
ponte entre São Paulo e Rio). 
 
O “yield”, ou o valor pago para se voar 
um quilômetro, foi de R$ 0,372 no ano 
passado, alta de 17,7% em relação a 
2020, mas ainda 10% abaixo do 
praticado em 2019. 
 
Embora na média o preço dos bilhetes 
não tenha voltado ao patamar pré-
pandemia, a sensação do consumidor de 
preço mais salgado é real. Segundo o 
índice oficial da inflação (IPCA/IBGE), o 
preço da passagem aérea subiu 10,28% 
em dezembro, enquanto o índice geral 
do IPCA subia 0,73%. Com a chegada da 
ômicron, a nova variante do vírus da 
covid-19, no início deste ano, a demanda 
refluiu e os preços das passagens caíram 
18,35% em janeiro e 5% em fevereiro. 
Mas no acumulado de 12 meses, até 
fevereiro, enquanto a inflação subia 
10,5%, o bilhete aéreo ficou 17,5% mais 
caro. 
 
As passagens com “yield” acima de R$ 1 
(ou seja, as mais caras) representaram 
10,1% do que foi comercializado em 2021 
- essa fatia foi de 7,4% um ano antes. Ou 
seja, os dados mostram que menos 
pessoas tiveram acesso a passagens mais 
baratas, e mais pessoas compraram 
bilhetes mais caros em 2021 do que em 
2020. 
 
A Gol foi a empresa com maior 
percentual de aumento no bilhete aéreo 
em 2021, segundo a Anac, com alta de 
25,9%. A Azul mostrou alta de 17%, e a 
Latam, de 12,4%. 
 
A Azul foi a aérea com o tíquete médio 
de maior valor - R$ 562,66 no ano 
passado. Gol e Latam vieram em 
seguida, com R$ 481,76 e R$ 444,90, 
respectivamente. 
 
No mercado internacional, a tarifa aérea 
praticada nos voos para a Europa caiu 
apenas 0,1%, com valor médio de US$ 
643,11. Os voos para a Ásia tiveram tarifa 
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média de US$ 960,07, apresentando 
redução de cerca de 3,3%. 
 
O impacto da alta do petróleo, causada 
pela guerra na Ucrânia, deve chegar ao 
querosene de aviação (QAV) nas 
próximas semanas. Executivos das 
aéreas que operam no país projetam 
aumento do QAV 25% e 30%. Mesmo 
sem esse efeito, os “yelds” já estão 
bastante elevados. Na Gol, por exemplo, 
está atualmente cerca de 30% acima dos 
níveis pré-pandemia. 
 
O setor aéreo neste ano obeteve 
desoneração do PIS/Cofins sobre o QAV. 
Mas, segundo a Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas, o maior “vilão” na 
ponta dos custos atrelados ao QAV é o 
ICMS cobrado pelos governos estaduais. 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/25/preco-medio-de-
bilhete-aereo-da-um-salto-de-19.ghtml 
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/25/preco-medio-de-bilhete-aereo-da-um-salto-de-19.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/25/preco-medio-de-bilhete-aereo-da-um-salto-de-19.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/25/preco-medio-de-bilhete-aereo-da-um-salto-de-19.ghtml


10 

 

 
 

Empresas 

Prazo para leilão de terminais 
gera críticas 
 
Certames de venda de ativos nos portos 
de Santos e Suape devem ser últimos na 
gestão do ministro Tarcísio de Freitas, 
do Minfra 
 
Por Taís Hirata — De São Paulo 
25/03/2022 05h03  Atualizado há 8 
horas 

 

 
 
O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas terá, na próxima quarta-feira 
(30), a última oportunidade de bater o 
martelo da B3 antes de deixar o cargo 
para disputar o governo paulista. Nesse 
dia, será feito o leilão de privatização da 
Companhia Docas do Espírito Santo 
(Codesa) e do arrendamento de três 
terminais portuários. Ao todo, estão 
previstos investimentos de R$ 1,2 bilhão 
nos projetos. 
 
No setor, houve questionamentos em 
relação à pressa em fazer a licitação dos 
terminais, em especial a do STS11, 
destinado à movimentação de grãos no 
Porto de Santos. O edital foi publicado 
no dia 7 de março, para a realização da 
licitação 23 dias depois. 
 
A crítica é que se trata de um contrato 
muito grande e de alta complexidade, 
que demandaria mais tempo para a 

análise e formação de consórcios. O 
terminal receberá R$ 764,8 milhões de 
investimentos e chegará a uma 
capacidade dinâmica de 14,3 milhões de 
toneladas de grãos por ano, uma das 
maiores do porto. Uma fonte, que pediu 
anonimato, observa que houve 
alterações relevantes entre a minuta da 
consulta pública e o edital publicado, 
que terão que ser avaliadas. 
 
Uma incerteza em torno do projeto é que 
parte da área do terminal, que vai 
abrigar o pátio ferroviário, ainda não 
está liberada. O local abriga armazéns 
históricos abandonados, que serão 
demolidos. Porém, para isso, falta obter 
a liberação do órgão de patrimônio 
histórico de Santos e do Ministério 
Público. Para uma pessoa a par do tema, 
o ideal seria resolver a situação antes do 
leilão. 
 
O secretário Nacional de Portos e 
Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, 
negou que o cronograma tenha sido 
desenhado em função da agenda 
eleitoral. “É um prazo curto, mas 
suficiente para permitir um leilão 
exitoso. Não colocaríamos em risco o 
projeto pela saída do ministro. É lógico 
que ter o ministro no leilão é fazer justiça 
com o trabalho que ele desempenhou no 
ministério, mas não é só isso”, afirmou. 
 
“Nossa previsão é fazer ao menos três 
rodadas de leilões neste ano e 
precisamos distribuir. É importante 
colocar de forma espaçada. Devemos 
fazer uma rodada em março, outra julho 
ou agosto e mais uma no fim do ano. Não 
temos tempo a perder”, disse. 
 
Em relação à liberação da área do pátio 
ferroviário, Bruno Stupello, diretor da 
Santos Port Authority, afirma que a 
prefeitura apoia o projeto e resta apenas 
a deliberação final do órgão de 
patrimônio. Em relação ao Ministério 
Público, ele diz que já estão em 
tratativas. Ele também destaca que a 
matriz de riscos do contrato deixa claro 
que este é um risco do poder público e, 
portanto, o investidor não será 
penalizado caso haja algum problema. 
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A expectativa é que o leilão tenha 
sucesso. Uma forte candidata na disputa 
é a chinesa Cofco, segundo fontes. 
Outras empresas do agronegócio 
também deverão analisar o ativo. A 
Santos Brasil considerou o prazo muito 
curto, mas disse que faria uma força-
tarefa para estudar o edital. 
 
Outro terminal que será licitado neste 
dia é o SUA07, no Porto de Suape (PE), 
para carga geral. O local abrigava uma 
operação de açúcar da Agrovia do 
Nordeste, da Odebrecht, mas o contrato 
foi rescindido de forma amigável. Agora, 
o projeto foi ampliado para abarcar 
outras cargas, como coque de petróleo. 
“Temos perspectiva de dois 
interessados, estamos confiantes”, disse 
Piloni. 
 
Haverá ainda a licitação do terminal 
PAR32, de carga geral, no Porto de 
Paranaguá (PR). O foco do projeto será 
açúcar ensacado. Ao todo, estão 
previstos investimentos de R$ 128,5 
milhões no ativo. O grande destaque do 
dia, porém, deverá ser a desestatização 
da Companhia Docas do Espírito Santo 
(Codesa). 

 

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

a/2022/03/25/prazo-para-leilao-de-

terminais-gera-criticas.ghtml 
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Legislação 

Empresas de São Paulo 
perdem disputa sobre 
cobrança de ICMS 
 
Tribunal de Impostos e Taxas mantém 
autuações relativas a compras na Zona 
Franca 
 
Por Adriana Aguiar, Valor — São Paulo 
24/03/2022 12h36  Atualizado há 16 
horas 

 
Grandes empresas que compraram 
produtos da Zona Franca de 
Manaus terão agora que discutir 
o cancelamento de créditos de 
ICMS pelo governo paulista 
na Justiça. Ontem, a Câmara Superior 
do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) 
de São Paulo — última instância da 
esfera administrativa —, por nove votos 
a sete, considerou legais as autuações 
fiscais lavradas pela fiscalização. 
 
O tema foi analisado na chamada 
“sessão temática”, responsável por 
unificar o entendimento do tribunal 
administrativo. A tese firmada agora 
será aplicada a todos os demais casos 
sobre o assunto levados ao TIT. 
 
A corrente vencedora entendeu que não 
se pode permitir o uso de créditos de 
benefícios fiscais não autorizados pelo 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), conforme preveem 
os artigos 1º e 8º da Lei Complementar 
nº 24, de 1975. 
 
Para os juízes, não seria possível aplicar 
ao caso o artigo 15 da mesma norma, 
como defendem os contribuintes. O 
dispositivo afirma expressamente que a 
medida não se aplica às indústrias 
instaladas ou que vierem a instalar-se na 
Zona Franca de Manaus. Os julgadores 
levaram em consideração que essa 

determinação é anterior à Constituição 
Federal de 1988 e, depois, vieram novas 
regras contra a guerra fiscal de ICMS, 
que proíbem a concessão de créditos não 
permitidos pelo Confaz. 

 

Cobrança de ICMS: tema traz grande 
impacto para as montadoras, indústrias 
de eletrônicos, refrigerantes e 
cosméticos — Foto: Leonardo 
Rodrigues/Valor 

O impacto econômico da discussão 
também foi levado em consideração. O 
juiz Rodrigo Pansanato Osada destacou, 
em seu voto, que estaria em jogo, 
segundo informações da Fazenda do 
Estado de São Paulo, cerca de R$ 9 
bilhões em créditos. 
 
Alguns juízes também consideraram que 
o tema julgado ontem estaria vinculado 
ao entendimento da Câmara Superior, 
adotado no ano passado, pela legalidade 
da anulação (glosa) de créditos sobre 
benefícios fiscais não aprovados pelo 
Confaz — discussão que não incluiu a 
Zona Franca. 
 
A corrente que ficou vencida mantinha a 
aplicação do artigo 15 da Lei 
Complementar nº 24, de 1975, que traz a 
exceção para a Zona Franca de Manaus. 
O juiz Juliano Di Pietro, por exemplo, 
afirmou que o artigo é totalmente 
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compatível com a Constituição e não 
possui qualquer limite temporal. 
 
Ele acrescentou que o espírito 
constitucional é de estímulo da região 
Amazônica. E que isso já foi confirmado 
no Supremo Tribunal Federal (STF), em 
repercussão geral, em abril de 2019, ao 
tratar do direito aos créditos de IPI na 
entrada de insumos, matéria-prima e 
material de embalagem adquiridos na 
Zona Franca de Manaus sob o regime da 
isenção (RE 592891). 
 
Contudo, a corrente favorável à tese dos 
contribuintes ficou vencida. O tema deve 
afetar principalmente as montadoras de 
veículos, indústrias de eletrônicos, 
refrigerantes e cosméticos. Com a 
decisão, segundo Thiago Amaral, sócio 
do Demarest Advogados, “qual seria a 
vantagem hoje de comprar na Zona 
Franca de Manaus?” 
 
Além dos milhões de reais envolvidos 
nos autos de infração aplicados aos 
contribuintes, de acordo com 
advogados, as empresas agora terão o 
custo de levar a discussão para o 
Judiciário, onde precisarão apresentar 
garantias. Contudo, afirmam, a Justiça 
tende a ser mais favorável às empresas 
nessa discussão. 
 
Para Maurício Barros, do Demarest 
Advogados, tanto o legislador quanto o 
Supremo tem adotado uma linha de 
proteção máxima à Zona Franca. Tanto 
que depois da promulgação da 
Constituição, acrescenta, foram editadas 
duas emendas constitucionais (nº 42, de 
2003, e nº 83, de 2014), que a mantém 
em vigor até 2073. 
 
Segundo o advogado tributarista 
Mauricio de Carvalho Silveira Bueno, 
sócio do HRSA Sociedade de Advogados, 
agora a questão deve seguir o mesmo 
caminho da discussão sobre créditos de 
IPI. Após sucessivas derrotas dos 
contribuintes no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf), houve a manifestação do STF 
sobre a distinção da Zona Franca em 
relação aos demais Estados. 

O julgamento do TIT, afirma o 
advogado, tratou o artigo 15 da Lei 
Complementar nº 24 “quase como letra 
morta, ainda que o Supremo não tenha 
declarado o dispositivo 
inconstitucional”. Ele lembra que o 
artigo 28 da Lei nº 13.457/2009, de São 
Paulo, que trata do processo 
administrativo tributário, é claro ao 
dizer que, em julgamento, é vedado 
afastar a aplicação de lei sob alegação de 
inconstitucionalidade, exceto quando o 
STF a tiver proclamado. “Agora teremos 
uma enxurrada de processos milionários 
no Judiciário paulista”, diz. 
 
Apesar de haver precedente favorável 
sobre IPI no STF, o advogado Paulo 
Vieira da Rocha, do VRMA Advogados, 
alerta que tem ocorrido uma certa 
flexibilização em casos recentes julgados 
pelos ministros. No mês passado, diz, o 
Pleno Virtual declarou constitucionais 
incentivos concedidos pelas Leis nº 
8.387, de 1991, e nº 10.167, de 2001, ao 
setor de informática, 
independentemente de estarem 
localizados na Zona Franca (ADI 2399). 
Em outro julgamento, de agosto de 
2020, acrescenta, os ministros trataram 
da incidência de PIS e Cofins na revenda 
de veículos e autopeças de 
concessionárias localizadas na região e 
“parece ter havido alguma flexibilização, 
pelo menos segundo uma das duas 
interpretações que se podem tirar 
daquele difícil acórdão” (ADI 4254). 
 
Em nota, a Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado de São 
Paulo afirma que a decisão da Câmara 
Superior do Tribunal de Impostos e 
Taxas atinge 47 processos do 
contencioso administrativo paulista, 
cujo débito exigido originalmente pelos 
lançamentos em autos de infração 
supera R$ 2 bilhões. 
 
Foram pautados e julgados cinco 
processos, de acordo com a nota . “As 
acusações fiscais restaram mantidas, 
tendo prevalecido, por maioria de votos 
(9 x 7), o entendimento pela 
legitimidade da exigência fiscal em autos 
de infração, considerando indevidos os 
creditamentos efetuados pelos 
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adquirentes paulistas em face da 
ausência de convênio Confaz na 
concessão de incentivos aos respectivos 
remetentes manauaras”, diz a Fazenda 
paulista. 
 

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/24/empresas-de-sao-paulo-
perdem-disputa-sobre-cobranca-de-
icms.ghtml 
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Legislação 

STF está a um voto de validar 
novo critério de desempate 
no Carf 
 
Placar parcial está em 5 x 1 para 
declarar a constitucionalidade do 
modelo atual, que favorece o 
contribuinte 
 
Por Joice Bacelo, Valor — Rio 
24/03/2022 16h27  Atualizado há 16 
horas 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) está 
a um voto de decidir pela validade do 
novo critério de desempate dos 
julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) — a mais alta instância para 
discutir, na esfera 
administrativa, cobranças feitas pela 
Receita Federal. Esse modelo, em 
análise na Corte, favorece os 
contribuintes. 
 
Está em vigor há dois anos e, nesse 
período, as empresas conseguiram virar 
a jurisprudência, a seu favor, em pelo 
menos 19 teses de alto impacto 
econômico. Todas na Câmara Superior 
— a última instância do Carf. 
 
Só na 1ª Seção, foram 12 temas. Pelo 
menos 26 empresas foram beneficiadas 
e, juntas, conseguiram cancelar mais 
de R$ 500 milhões de cobranças 
originadas em autos de infração. Dentre 
elas, Unilever, Lojas Americanas, 
Goodyear, General Motors e Ford. 
Na 2ª Seção, houve registro de mudança 
de jurisprudência em pelo menos três 
temas e na 3ª Seção, em quatro. Os 
julgamentos, na 2ª Seção, favoreceram 
quatro contribuintes: Ambev, 
Conexus Química Brasil, Auto 
Viação Triângulo e Banco 
Santander. Essas empresas 

conseguiram cancelar R$ 21,4 
milhões em autuações fiscais da 
Receita Federal. 
 
Na 3ª Seção, seis empresas foram 
beneficiadas. Elas se livraram de 
pagar mais de R$ 65 milhões. Esses 
registros constam no sistema do Carf. 
 

 

Ministro Nunes Marques: pedido de 
vista adia decisão sobre desempate em 
julgamentos do Carf — Foto: Foto: 
Fellipe Sampaio /SCO/STF 

As viradas vêm acontecendo porque, 
pelo sistema anterior, o desempate 
ficava nas mãos dos presidentes das 
turmas do Conselho. Apesar de o Carf 
ser um órgão paritário — composto por 
representantes de contribuintes e 
auditores fiscais —, a presidência é 
sempre ocupada por alguém da Fazenda 
e a tendência, dizem advogados, é que o 
contribuinte seja derrotado. 
 
Essa situação fica visível nos casos em 
que houve mudança de jurisprudência. 
Parte dos processos da 1 Seção, por 
exemplo, teve Caio Quintella como 
relator, um representante dos 
contribuintes, e ele foi acompanhado 
pelos outros três conselheiros que 
também representam os contribuintes 
na turma. Já os auditores fiscais 
divergiram. Pelo modelo anterior, as 
empresas perderiam. 
 
O julgamento do STF é importante 
porque trata exatamente dessa 
mudança. Se os ministros vetarem o 
critério atual, voltará a valer o modelo 
anterior. 
 



16 

 

Esse tema esteve em pauta na sessão 
plenária de ontem. Cinco dos seis 
ministros que votaram até agora 
entendem pela constitucionalidade do 
novo critério. Como são onze 
integrantes, falta apenas um voto para 
os contribuintes, que pode partir do 
ministro Gilmar Mendes. Ele 
sinalizou ontem que votará a favor. 
 
O julgamento não foi concluído porque o 
ministro Nunes Marques pediu vista. 
Ele informou que vai devolver o 
processo em breve. 
 
A mudança nas regras do Carf ocorreu 
com a edição da Lei nº 13.988, de 
abril de 2020. A norma incluiu o artigo 
19-E na Lei nº 10.522, de 2002. Esse é o 
dispositivo que estabelece o novo 
critério de desempate e está em análise 
no STF. 
 
Os ministros julgam o tema por meio de 
três ações (ADIs 6.399, 6.403 e 6.415). A 
discussão teve início em abril do ano 
passado, no Plenário Virtual. O relator é 
o ministro Marco Aurélio, que se 
aposentou em junho, e o voto dele foi 
preservado. 
 
Marco Aurélio entendeu que há 
inconstitucionalidade formal na norma. 
Considerou que a matéria não poderia 
ter sido tratada em uma lei sem relação 
com o tema — prática chamada de 
“jabuti”. 
 
A medida provisória que deu origem à 
mudança tratava sobre transação 
tributária, os acordos que podem ser 
feitos entre a Fazenda Nacional e o 
contribuinte. A redação original, pela 
Presidência da República, não falava no 
Carf. O trecho foi incluído no texto 
pelo Congresso. 
 
Além do relator, o ministro Luís Roberto 
Barroso também havia proferido voto no 
Plenário Virtual. Ele tentou chegar num 
meio termo. Entendeu a nova regra 
como constitucional — mantendo o novo 
critério —, mas autorizou a Fazenda a 
recorrer à Justiça em caso de derrota, o 
que seria uma inovação. Atualmente, 
essa medida não é admitida. 

O julgamento foi retomado, na sessão de 
ontem, com o voto do ministro 
Alexandre de Moraes. Ele havia pedido 
vista no Plenário Virtual e trouxe o caso 
para discussão presencial. 
 
Moraes concordou com o ministro 
Barroso sobre a constitucionalidade da 
norma, mas discordou sobre a 
possibilidade de a Fazenda recorrer à 
Justiça em caso de derrota no Carf. “A 
Fazenda estaria entrando com uma ação 
contra a própria Fazenda”, disse ele, que 
foi seguido pelos ministros Edson 
Fachin, Cármen Lúcia e Ricardo 
Lewandowski. 
 
Em relação à constitucionalidade, 
afirmou, “seria uma ingerência extrema” 
do STF discordar dos principais atores 
do processo de conversão da MP em lei. 
“Não houve veto. O presidente da 
República editou a medida provisória, 
houve alteração no Congresso, voltou 
para ele e ele sancionou”, frisou Moraes. 
Ele também se manifestou sobre a 
possibilidade de perda na arrecadação 
da União. Uma das ações, protocolada 
pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), 
cita prejuízos de cerca de R$ 60 
bilhões por ano. 
 
“Não se pode dizer que vai prejudicar a 
Fazenda. Se falarmos isso, estaremos 
afirmando que o modelo anterior 
prejudicava o contribuinte e isso seria 
inconstitucional. O que existe na 
Constituição, o capítulo mais 
importante da parte tributária, são 
garantias aos contribuintes”, disse. Ele 
frisou ainda que as decisões por 
desempate são minoria no Carf. Em 
2019, 94,7% dos julgamentos foram 
unânimes. Em 2020, 96,8%. 
 

 

https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/24/stf-ministro-pede-
vista-e-interrompe-julgamento-sobre-
desempate-do-carf.ghtml 
 
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Litígios eternizáveis na 
Justiça do Trabalho 
 
A decretação de ofício da prescrição em 
casos insolúveis ou que ficam mais de 
década no arquivo, sem serem 
movimentadas, é uma necessidade 
Por Percival Maricato 
 
25/03/2022 05h05  Atualizado há 8 
horas 

 
Por ter entre suas finalidades a 
satisfação dos pleitos justos do 
trabalhador, a Justiça do Trabalho 
sempre teve dificuldade em enfrentar o 
problema da prescrição intercorrente na 
execução de sentença. A prescrição 
liquidava o justo direito do trabalhador 
receber o valor da condenação aplicada 
à empresa reclamada. Mas essa forma de 
agir desprestigia a imprescindível 
segurança jurídica e eterniza litígios. 
 
Ora, se o juiz não intimar e o exequente 
permanecer inerte, deixando o processo 
paralisado ou no arquivo, e passam-se 
dez, vinte, trinta anos, sem finalizar a 
execução, situação não incomum, não 
haverá prescrição? O exequente poderá 
voltar a pedir que continue como se nada 
tivesse ocorrido? Com juros e correção? 
Pior, poderá incluir os sócios na 
execução após esse tempo todo? 
 
Isso não tem lógica e contraria a Súmula 
327 do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que admite a prescrição intercorrente no 
direito trabalhista e não dispõe que ela 
se aplica apenas em caso de inércia do 
credor após determinação judicial para 
que prossiga com a execução. Afinal, a 
prescrição, inclusive intercorrente, 
existe justamente para evitar que os 
litígios se eternizem, que o exequente se 
preocupe em terminá-lo, que o 
Judiciário não acumule processos 

intermináveis; não se pode admitir 
longos períodos em que o processo é 
esquecido sem que a parte tome 
providências. 
 
A decretação de ofício da 
prescrição em casos insolúveis ou 
que ficam mais de década no 
arquivo é uma necessidade 
 
Muito menos pode-se considerar que 
qualquer pedido de providência possa 
sustar a prescrição e eternizá-la. 
Suponhamos que o juiz determine à 
parte que prossiga com a execução, 
momento a partir do qual correria prazo 
para a prescrição. A parte pede que o juiz 
oficie o Sisbajud e bloqueie possíveis 
valores em contas do executado.  
 
Nenhum valor é encontrado e o processo 
volta para o arquivo. Passados mais de 
dois anos, mais de cinco ou dez anos, o 
juiz não poderá decidir pela prescrição 
de ofício, na medida em que o 
exequente, ante determinação 
semelhante, pediu uma providência 
anos antes? Terá que pedir novamente? 
Pelo menos é o que se conclui em uma 
interpretação literal do artigo 11 A da 
CLT e da Instrução Normativa nº 
41/2018, do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). O exequente a cada 
determinação do juiz pediria alguma 
providência e assim tornaria eterna a 
execução. 
 
A busca de solução se torna mais 
relevante quando a execução se dirige 
contra sócios da empresa e aqui se situa 
a diferença marcante entre a Justiça 
cível e a trabalhista. Na área cível, o 
sócio poderá ser incluído na execução 
até cinco anos após a citação da 
empresa. Na Justiça do Trabalho não 
existe limite. 
 
Mesmo sócios minoritários, até os que 
jamais conseguiram se locupletar, 
apenas investiram economias, são 
citados em desconsideração da 
personalidade jurídica, em reclamações 
que sequer tinham ciência, em processos 
onde nunca puderam exercer o 
contraditório. Não raro, após vinte anos 
de tentativas sem sucesso do exequente 
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em penhorar bens da empresa ou do 
sócio administrador. E sem o direito de 
defesa antes da desconsideração e 
também antes da penhora. 
 
Poderia isso ocorrer depois de trinta 
anos, quarenta anos? Como pode 
alguém se defender após décadas de 
uma empresa ser fechada? Onde 
encontrará documentos (guardados por 
obrigação legal por cinco anos), 
testemunhas e como poderá pedir uma 
perícia? A “teoria da proteção” ou do 
“risco é de quem empreende” não teria 
que ter limites, um fundamento moral e 
jurídico explícito, ou seria uma 
distribuição patrimonial por imposição 
de justiça social? 
 
Sim, é importante a efetividade da 
Justiça, a execução de verbas 
alimentares, o senso de que é preciso 
satisfazer o trabalhador injustiçado, e 
ponha injustiça nisso, em regime que o 
salário mínimo mal dá para pagar o 
aluguel de um barraco e pouco ou nada 
sobra para alimentar os filhos. Mas de 
outro lado, nos parece, até para ajudar 
na superação de tais situações, a 
necessidade da imprescindível 
segurança jurídica para estimular 
investimentos, geração de riquezas, 
bens, serviços, tributos, empregos. 
 
Lembremos que boa parte da impulsão 
da economia acontece porque de 
milhões de pessoas que economizam 
recursos, às vezes a vida inteira, as 
arriscam em pequenos 
empreendimentos. Estes, mais de dez 
milhões no país, geram mais de 40% dos 
empregos. Por sensibilidade e 
racionalidade devem os pequenos 
empreendedores ter alguma proteção 
contra o fato de arriscarem-se a não só 
perder o investimento, mas também 
tudo que guardaram para viverem no 
resto de suas vidas, mesmo que não 
cometam nenhum ato ilícito. 
 
Quem irá investir se tal efeito se 
generalizar? A eternização de litígios não 
ajuda na pacificação social (no sentido 
doutrinário-econômico), da segurança 
jurídica, na necessidade de seguir com a 
vida e o Judiciário tocar as demais ações 

com efetividade. A decretação de ofício 
da prescrição em casos insolúveis ou que 
ficam mais de década no arquivo, sem 
serem movimentadas, é uma 
necessidade. 
 
O artigo 11 A da CLT, conforme esse 
entendimento, é inconstitucional, tanto 
como a Instrução Normativa nº 
41/2018, do TST. A questão da 
prescrição deverá ser enfrentada pela 
Justiça do Trabalho à luz da Súmula 327 
do STF, nos casos de longa duração, tem 
que haver algum prazo. Pode-se pensar 
em fazer exceção, aceitar maior duração, 
para os casos onde fique claro o dolo da 
parte contrária, a ocultação de bens 
(situações que poderiam desafiar até 
mesmo ações rescisórias). Mas urge 
procurar uma solução, um prazo para a 
imposição da prescrição intercorrente, 
forma de prestigiar a previsibilidade e 
segurança jurídica, entre outros 
objetivos. 
 
Percival Maricato é sócio de 
Maricato Advogados Associados 
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/2022/03/25/litigios-eternizaveis-
na-justica-do-trabalho.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Valor Jurídico 

STF: São Paulo terá resposta 
definitiva sobre tributação de 
herança no exterior 
 
Impacto, para o Estado, é de R$ 2,6 
bilhões 
 
Rio 
25/03/2022 07h01  Atualizado há 3 
horas 

 
O Estado de São Paulo terá uma 
resposta definitiva do Supremo Tribunal 
Federal (STF) em relação à cobrança de 
tributo sobre doações de bens 
e heranças no exterior (ITCMD). Os 
ministros vão analisar, entre os dias 1º e 
o 8 de abril, o terceiro recurso da 
Procuradoria-Geral do Estado (PGE-
SP) sobre esse tema. São os "embargos 
dos embargos" 
 
No primeiro, a Corte decidiu contra a 
cobrança de ITCMD. Foi em fevereiro 
do ano passado. Os ministros voltaram 
ao tema pela segunda vez em setembro, 
por meio de embargos de declaração - e 
prestaram esclarecimentos sobre a 
chamada modulação de efeitos. 
 
Afirmaram, naquela ocasião, que a 
proibição de cobrar o tributo começou a 
valer em 20 de abril de 2021. Ou seja, o 
que foi cobrado pelo Estado até esta data 
está mantido. 
 
Só que eles abriram exceção para os 
contribuintes com ações judiciais em 
curso. Esses estão liberados dos 
pagamentos. 
 
Perda de R$ 2,6 bi 
 
O custo dessa liberação, segundo o 
Estado, é altíssimo: R$ 2,6 bilhões. 
Por isso, a insistência no tema. 

A PGE afirma, nos embargos dos 
embargos, que os ministros não 
consideram no último julgamento a 
possibilidade de decisões contraditórias 
na própria Corte. Citam a ADI 6825, do 
Rio Grande do Sul. 
 
Quando São Paulo apresentou o terceiro 
recurso, o processo envolvendo o Estado 
Gaúcho estava suspenso por pedido de 
vista. Mas tinha seis votos - a maioria - 
para que a decisão de proibir a cobrança 
tivesse efeitos somente a partir da data 
da ata do julgamento. Sem abrir 
qualquer exceção. 
 
Se concluíssem dessa forma, haveria 
decisões diferentes - uma para cada 
Estado - em um tema idêntico. 
 

 

herança; família — Foto: Getty Images 

Pouca chance 
 
Os ministros bateram o martelo sobre 
essa ação envolvendo o Estado do Rio 
Grande do Sul em fevereiro deste ano. E 
aquele resultado parcial não prevaleceu. 
A Corte decidiu que a proibição da 
cobrança tem início a partir da 
publicação do acórdão e abriram 
exceção - tal qual ocorreu no processo de 
São Paulo. Contribuintes com ações em 
curso ficaram livres do tributo. 
 
Com essa definição, não há 
praticamente chances para o Estado de 
Paulo. O julgamento ocorrerá no 
Plenário Virtual. Se perder, poderá, no 
máximo, pedir música no Fantástico. 
 

https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/stf-sao-paulo-tera-
resposta-definitiva-sobre-tributacao-
de-heranca-no-exterior.ghtml 
 

 

Retorne ao índice  
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Economia 

'Preciso proteger minha 
empresa da concorrência 
desleal', diz presidente da 
Multilaser 
 
Segundo Alexandre Ostrowiecki, 
plataformas são bem-vindas desde que 
paguem impostos. Governo prepara MP 
para fechar cerco a 'camelódromos 
digitais' 
 
Bruno Rosa 
25/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
25/03/2022 - 08:22 
 

Alexandre Ostrowiecki, CEO da 

Multilaser Foto: Leonardo Rodrigues / 

Do Valor 

 
RIO - A Multilaser, fabricante de 

celulares, notebooks e diversos itens, 

afirma que entrou na discussão sobre a 

elaboração de uma medida provisória 

que fecha o cerco a plataformas 

digitais para frear o avanço da venda de 

produtos sem o pagamento de impostos 

nos marketplaces. 

 

Segundo o presidente da empresa, 

Alexandre Ostrowiecki, as plataformas 

são bem-vindas desde que paguem 

tributos. Entre empresários que 

participam da discussão da MP, elas têm 

sido chamadas de "camelódromos 

digitais". 

 

Por que a Multilaser decidiu 

participar desse debate para 

tributar produtos importados 

vendidos em plataformas? 

 

Decidimos nos juntar a esse movimento 

liderado pela Eletros e IDV (Instituto 

para Desenvolvimento do Varejo) para 

que as plataformas de comércio 

eletrônico paguem impostos. Eu entrei 

nessa discussão porque preciso proteger 

minha empresa da concorrência desleal. 

As plataformas são bem-vindas desde 

que paguem impostos. 

 

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 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/aliexpress-shopee-outras-plataformas-na-mira-governo-prepara-mp-para-combater-camelodromo-digital-25447626
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/aliexpress-shopee-outras-plataformas-na-mira-governo-prepara-mp-para-combater-camelodromo-digital-25447626
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/aliexpress-shopee-outras-plataformas-na-mira-governo-prepara-mp-para-combater-camelodromo-digital-25447626
https://oglobo.globo.com/economia/varejo-figital-empresas-fazem-de-tudo-para-cliente-comprar-onde-quando-quiser-25350890
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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 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 
 

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 

 

Mas qual é o problema central? 

 

O problema central é que, nesses 

marketplaces, as compras são feitas 

como se fossem presentes entre pessoas 

físicas que não têm incidência tributária 

se o valor do produto for de até US$ 50. 

E, quando o valor ultrapassa o patamar, 

os itens são subfaturados. 

 

O que o setor quer? 

 

O pleito é que o Congresso aprove 

mudanças na legislação para que as 

companhias estejam sujeitas a mesma 

carga tributária do resto do setor. Há 

prejuízo fiscal de R$ 80 bilhões por ano. 

Queremos fechar brechas. Fingem ser 

pessoas físicas para aproveitar o espaço 

na lei. As plataformas têm que pagar 

tributos. O livre mercado precisa ter 

regras sem espaço para sonegação, que 
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gera queda na arrecadação e reduz 

empregos. 

 

Quais são as perdas? 

 

O volume de pacotes vendidos passou de 

400 mil por dia para 700 mil em dois 

anos. Parte dos produtos chega via 

Suécia, com menor fiscalização por 

acordos comerciais. 

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/preciso-proteger-minha-
empresa-da-concorrencia-desleal-diz-
presidente-da-multilaser-1-25447512 
 

Retorne ao índice 
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Brasil 

IBGE decide divulgar pela 
primeira vez dados sobre 
orientação sexual da 
população 
 
Decisão foi tomada após o órgão ter 
sido acionado na Justiça pelo 
Ministério Público Federal por não ter 
incluído perguntas sobre a população 
LGBTQIA+ 
 
O Globo, com G1 
24/03/2022 - 14:55 / Atualizado em 
24/03/2022 - 19:05 
 

Equipe do IBGE na Comunidade Zumbi 

dos Palmares, em Nova Iguaçu, Baixada 

Fluminense Foto: Cléber Júnor / 

Agência O Globo 

 
RIO - O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) decidiu fazer uma 

divulgação inédita de dados sobre 

orientação sexual da população 

brasileira. 

 

A decisão foi tomada após o órgão ter 

sido acionado na Justiça pelo Ministério 

Público Federal. O MPF questionou o 

fato de o Censo Demográfico de 2022 

não ter incluído perguntas sobre a 

população LGBTQIA+. 

Os dados sobre a orientação sexual serão 

divulgados em 25 de maio, quando será 

apresentada a Pesquisa Nacional de 

Saúde. O levantamento foi feito em 2019 

em parceria com o Ministério da Saúde e 

não previa a divulgação dos dados sobre 

orientação sexual. 

 

Na avaliação de Claudio Nascimento, 

diretor de Políticas Públicas da Aliança 

Nacional LGBTI+ e presidente do Grupo 

Arco-Iris/Rio, avalia que a divulgação é 

um avanço, mas que ainda há um longo 

caminho para resolver o apagáo de 

dados que há sobre essa população. 

 

— É importante esse aceno, mas faltam 

os dados do Censo e também de 

identidade de gênero. Precisa ir além da 

orientação sexual. Precisamos saber as 

informações de homens trans e 

mulheres trans. E o Censo precisa 

perguntar isso. Esses dados são 

fundamentais para analisar quais as 

políticas públicas o estado brasileira 

precisa construir para enfrentar a 

discriminação social-econômica dessa 

população — avalia.  

 

Procurado, o IBGE informou que o 

Censo Demográfico não é a pesquisa 

adequada para o tema porque o 

levantamento permite que um morador 

do domicílio responda pelos demais (leia 

detalhes mais abaixo). 
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A Pesquisa Nacional de Saúde trata da 

saúde da população e impactos nos 

serviços de saúde do país. Esta será a 

segunda edição do levantamento, que 

agora introduziu novos temas. "Entre 

eles, a pergunta sobre orientação sexual 

das pessoas com idade igual ou superior 

a 18 anos", diz o IBGE. 

 

Ação do MPF sobre o tema 

 
Quando acionou a Justiça Federal, o 

procurador regional dos Direitos do 

Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, 

argumentou que a realização do Censo 

sem perguntas sobre a identidade de 

gênero e orientação sexual configura 

real impedimento para a formulação de 

políticas públicas que atendam às 

necessidades da população LGBTQIA+. 

O MPF chegou a apurar se houve 

omissão do IBGE por considerar que o 

censo é um guia completo para as 

políticas públicas. 

 

A ação contra o IBGE foi apresentada à 

Justiça Federal do Acre porque a 

representação que questionou o censo 

tem origem no estado. Porém, quando 

houver decisão, terá repercussão 

nacional. 

 

O que diz o IBGE 

 
O IBGE informou ser preciso "frisar" 

que o Censo Demográfico, feito de 10 em 

10 anos, "não é a pesquisa adequada 

para sondagem ou investigação de 

identidade de gênero e orientação 

sexual". 

"A metodologia de captação das 

informações do Censo permite que um 

morador possa responder por ele e pelos 

demais residentes do domicílio. Pelo 

caráter sensível e privado da 

informação, as perguntas sobre a 

orientação sexual de um determinado 

morador só podem ser respondidas por 

ele mesmo", acrescentou o órgão. 

 

O instituto informou também que a 

Defensoria Pública da União solicitou a 

contagem da população transexual no 

Censo 2020 e que o pedido foi 

considerado "improcedente" na Justiça, 

que acatou os argumentos do IBGE, 

segundo o instituto. 

 

O IBGE informou ainda que entende a 

importância do tema e que, por isso, 

desenvolveu na PNS questão específica 

sobre a orientação sexual. 

 
https://oglobo.globo.com/brasil/ibge-
decide-divulgar-pela-primeira-vez-
dados-sobre-orientacao-sexual-da-
populacao-25446729 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

‘Jabuticabas’ perduram na 
Petrobras e turbinam ganhos 
de funcionários 
 
Com poder de pressão favorecido por 
‘monopólio’, petroleiros mantêm 
regalias que só existem na estatal e 
vivem situação privilegiada no País 
 
José Fucs, O Estado de S.Paulo 
25 de março de 2022 | 05h00 
 
Nos idos de 2015, ao se licenciar da 

presidência do conselho de 

administração da Petrobras, posto que 

acabaria deixando em definitivo dois 

meses depois, o executivo Murilo 

Ferreira fez um diagnóstico sinistro da 

estatal a um amigo. 

 

“A Petrobras não é do acionista 

majoritário nem do acionista 

minoritário – ela é da corporação”, disse 

Ferreira, que também era presidente 

da Vale, de acordo com o site Brazil 

Journal. “Se eu fosse morador de 

Nilópolis, São Gonçalo ou da Baixada 

(regiões pobres do Rio, onde se situa a 

sede da empresa), ficaria revoltado com 

os privilégios que os funcionários da 

Petrobras conseguiram garantir para si 

mesmos.” 

 

Em seguida, Ferreira tirou da carteira 

um cartãozinho verde e acrescentou: 

“Sabe o que é isso? É um cartão com o 

qual posso comprar o medicamento que 

quiser, em qualquer farmácia, pagando 

apenas R$ 15. Nenhuma empresa 

privada no Brasil tem um convênio 

desses. Eu nunca usei, tenho vergonha 

de usar.” Desolado com a sua impotência 

para mudar a situação, ele fechou o 

desabafo traçando um paralelo entre a a 

Vale, privatizada em 1997, e a Petrobras, 

símbolo maior do gigantismo do Estado 

no País e das benesses concedidas aos 

funcionários das estatais: “Na Vale, 

consegui tirar os carros dos diretores. Na 

Petrobras, não é possível diminuir 

qualquer coisa que a corporação não 

queira.” 

 

Passados quase sete anos do diagnóstico 

hiper-realista feito por Ferreira, o 

quadro continua praticamente o mesmo. 

Desde que ele deixou a companhia, o 

País já teve mais dois presidentes da 

República – Temer e Bolsonaro – e a 

Petrobras já teve quatro comandantes 

diferentes, mas ninguém conseguiu até 

agora mexer para valer nas regalias de 

seu pessoal.  Quem tentou, segundo ex-

executivos da empresa, tornou-se alvo 

de ameaças e de campanhas 

difamatórias promovidas pela tropa de 

choque da turma. 

 

Salários generosos 

 
Os privilégios, é certo, vêm se 

acumulando desde a criação da 

Petrobras, em 1953, no 

governo Vargas. Mas, conforme relatos 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
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feitos ao Estadão, foi durante os 

governos Lula e Dilma, quando 

sindicalistas assumiram o comando da 

área de recursos humanos, que a 

situação degringolou de vez. “Sempre 

houve privilégios na Petrobras, mas as 

concessões feitas naquele período 

agravaram muito o problema”, afirma 

um ex-gestor da estatal. 

 

Sede da Petrobras; ex-presidente do 
conselho da estatal afirmou que, se fosse 
morador de regiões pobres do Rio, 
ficaria revoltado com os privilégios dos 
funcionários.  Foto: Pilar 
Olivares/Reuters - 11/03/2022 
 

Os salários, que já eram bem mais 

generosos do que os pagos por empresas 

privadas do setor petrolífero e mesmo do 

que os de outras estatais, também 

engordaram ainda mais. Entre 2003 e 

2015, de acordo com dados dos 

sindicatos dos petroleiros, os 

funcionários da Petrobras tiveram um 

ganho real (já descontada a inflação) 

de 34%, sem contar os adicionais por 

tempo de serviço, que podem alcançar 

até 45% sobre o salário-base, no caso dos 

mais antigos. Mesmo com a perda de 

5,6% registrada nos governos Temer e 

Bolsonaro, ainda acumulam um 

aumento real de 26,4%. 

 

“Não há vantagem que não tenha um 

peso econômico”, diz Almir 

Pazzianotto, ex-presidente 

do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), ex-ministro do Trabalho e 

advogado do Sindicato dos Metalúrgicos 

de São Bernardo do 

Campo e Diadema, no ABC paulista, 

nos tempos em que Lula era o 

presidente da entidade, nos anos 1970 e 

1980. “Acho razoável que haja uma certa 

liberalidade numa grande empresa. 

Agora, na Petrobras, eles foram longe 

demais.” 

 

Nem o economista Roberto Castello 

Branco, um liberal forjado na Escola de 

Chicago que comandou a Petrobras de 

janeiro de 2019 a abril de 2021, 

conseguiu promover um corte 

significativo nos privilégios. Como 

apurou o Estadão, Castello Branco 

preferiu concentrar esforços na redução 

de alguns benefícios, de maior impacto 

nos custos, em vez de atacar tudo de uma 

vez, para não colocar “a massa toda”, 

como costumava dizer, contra ele e sua 

equipe. 

 

Inadimplência 

 
Em troca da manutenção de quase todos 

os “penduricalhos” no Acordo Coletivo 

de Trabalho (ACT) 2020-2022, ainda 

em vigor, a estatal conseguiu negociar 
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com os sindicatos o “congelamento” dos 

salários por um ano, no auge 

da pandemia. Considerando que o 

reajuste salarial seria de cerca de 3%, 

conforme a variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) entre setembro de 2019 e 

agosto de 2020, a medida permitiu uma 

redução de custos da ordem de R$ 650 

milhões. 

 

Favorecida pela Resolução 23/2018, do 

antigo Ministério do Planejamento, que 

limitava a participação das estatais no 

custeio de planos de saúde, a Petrobras 

também conseguiu incluir no ACT a 

elevação das contribuições dos 

funcionários de 30% para 40% do total 

em 2021 e de 40% para 50% em 2022, 

com um impacto no caixa de cerca de R$ 

750 milhões em dois anos. Mas, no ano 

passado, com a aprovação de um projeto 

de decreto legislativo apresentado pela 

deputada Erika Kokay (PT-DF), o 

dispositivo criado no governo Temer 

perdeu validade e a fatia dos 

funcionários acabou congelada nos 40% 

já praticados na ocasião. 

 

À margem do ACT, por meio de ações 

administrativas, a Petrobras ainda 

cortou 1.500 cargos comissionados – 

muitos dos quais haviam sido criados 

para abrigar apadrinhados de antigos 

gestores –, que ofereciam um ganho 

extra a seus ocupantes de até R$ 60 mil 

por mês. Houve também um controle 

maior da “indústria” de horas extras que 

prosperava na empresa. Um ex-

executivo da Petrobras conta que havia 

funcionários que chegavam a receber R$ 

80 mil por mês graças às horas extras 

contabilizadas em suas jornadas. “Eles 

teriam de trabalhar quase 24 horas por 

dia para ganhar tanta hora extra”, 

afirma. A companhia também 

endureceu o jogo com os inadimplentes 

do plano de saúde, que acumulavam 

uma pendência de R$ 280 milhões, sem 

perder o benefício por falta de 

pagamento. 

 

Regalias 

 
Por fim, a Petrobras conseguir cortar em 

cerca de 20% o número de funcionários, 

de 57,1 mil em 2019 para 44,9 mil em 

2021, incluindo suas controladas, graças 

principalmente a um plano de demissão 

voluntária que atraiu mais de 10 mil 

trabalhadores que atendiam às 

condições estabelecidas pela empresa. 

Com os desligamentos, a estatal calcula 

que terá uma redução de custos com 

pessoal de R$ 18 bilhões até 2025, já 

deduzido o total de R$ 4 bilhões gasto 

com o pagamento das indenizações, que 

variam de R$ 400 mil a R$ 1 milhão per 

capita. 

 

Todas essas medidas, porém, apesar de 

relevantes, não atingiram a maior parte 

das regalias reservadas aos funcionários 

da Petrobras, previstas no ACT 2020-

2022. Quase todas as “jaboticabas”, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
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como alguns ex-executivos costumam 

chamar os privilégios que só os 

funcionários da estatal têm, continuam 

por aí. Pelos cálculos de um ex-gestor de 

RH da empresa, o custo das 

“jaboticabas” alcança cerca de R$ 7 

bilhões por ano, o equivalente a um terço 

do gasto total de pessoal, de R$ 21,7 

bilhões em 2020. 

 

Além do auxílio-farmácia largo, 

mencionado por Ferreira no início desta 

reportagem, os funcionários da 

Petrobras recebem 100% a mais por 

hora extra, em vez do adicional de 50% 

previsto na Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). Enquanto os 

demais trabalhadores ganham um 

adicional de 33,33% nas férias, eles 

embolsam 100% a mais. Recebem 

também, o reembolso de até 90% dos 

gastos com matrículas e mensalidades 

escolares de filhos de até 18 anos e uma 

“ajuda de custo” para assistência 

alimentar de R$ 1.254 por mês, mais R$ 

192 de vale-refeição. 

 

‘Coisa de louco’ 

 
Nas plataformas, a jornada funciona no 

esquema de 14 dias de trabalho por 21 

dias de folga, em vez dos 14 dias de 

trabalho por 14 de folga praticados pela 

indústria de petróleo mundo afora, de 

acordo com um ex-dirigente da 

companhia. O sistema é tão light, em sua 

avaliação, que há funcionários de 

plataformas que moram nos Estados 

Unidos, em Portugal e em outros 

países. Chegam no aeroporto do Galeão, 

no Rio, vão direto para o heliporto usado 

pela empresa em Jacarepaguá, na zona 

oeste da cidade, passam duas semanas 

em alto mar e depois fazem o caminho 

inverso. Só voltam a trabalhar três 

semanas depois. Como moram fora do 

Rio, ainda têm um benefício adicional: o 

tempo gasto na viagem de ida e volta de 

helicóptero conta como se já estivessem 

trabalhando. 

 

“É uma chuva de privilégios sem 

precedentes no setor privado”, 

diz Paulo Uebel, ex-secretário especial 

de Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital do Ministério da Economia e 

ex-secretário municipal de Gestão de 

São Paulo. “O acordo coletivo da 

Petrobras é uma coisa de louco, 

diferente de tudo o que eu conheço”, 

afirma Pazzianotto. “Tem muita 

concessão para os trabalhadores, para a 

família dos trabalhadores, para os 

agregados. Tudo o que foi possível fazer 

foi feito para conceder uma situação 

privilegiada para o pessoal da 

Petrobras.” 

 

Mesmo se a empresa cortasse 

as “jabuticabas”, os petroleiros não 

poderiam reclamar da vida. Pesquisas 

encomendadas pela Petrobras apontam 

que seus funcionários ganham de duas a 

três vezes mais do que a média paga no 

mercado para funções semelhantes. Um 
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“inspetor de segurança”, responsável 

pela proteção das portarias, por 

exemplo, recebe de R$ 7 mil a R$ 8 mil 

por mês, enquanto no mercado a média 

gira em torno de R$ 2,5 mil. Como 

trabalha em sistema de turno, seus 

ganhos podem chegar, com todos os 

“penduricalhos”, a cerca de R$ 15 mil 

por mês. 

 

Já um técnico de operação, que atua 

nas refinarias, recebe, em média, R$ 20 

mil mensais, enquanto o valor pago no 

setor privado não passa de R$ 7 mil. Nos 

cargos de nível superior, como 

engenheiro, geólogo e psicólogo, a 

remuneração média é de R$ 25 mil por 

mês, podendo chegar a R$ 40 mil, 

dependendo do tempo de serviço, 

enquanto no setor privado a média fica 

ao redor de R$ 12 mil. 

 

Quebra do ‘monopólio’ 

 
Segundo um levantamento divulgado 

recentemente pela Secretaria de 

Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais (Sest), vinculada ao 

Ministério da Economia, a remuneração 

média dos funcionários da Petrobras 

atingiu R$ 25.164 por mês em 2020, o 

equivalente a dez vezes o ganho médio 

dos brasileiros, de cerca de R$ 2,5 mil, 

conforme dados do IBGE. A maior 

remuneração mensal na companhia foi 

de R$ 145,2 mil e a menor, de R$ 1,5 mil. 

Pelo estudo, que incluiu as 46 estatais de 

controle direto da União, o ganho médio 

na Petrobras, só foi menor do que 

no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), onde chegou a R$ 31 

mil. 

 

Embora os dados divulgados pela Sest 

tenham sido fornecidos pela própria 

Petrobras, a empresa agora contesta as 

informações e apresenta 

números diferentes. Em resposta a um 

questionamento do Estadão, a 

Petrobras informou que, na verdade, a 

remuneração média em 2020 ficou em 

R$ 18,6 mil por mês, enquanto a maior 

foi de R$ 97,7 mil e a menor, de R$ 3,3 

mil. Mesmo que a retificação seja 

procedente, não altera muito o quadro. 

A remuneração média na Petrobras 

ainda seria equivalente a 7,5 vezes a 

média do País. Em vez de ocupar o 

segundo lugar na lista das maiores 

remunerações médias das estatais, a 

companhia ficaria na terceira posição, 

atrás também da Embrapa, onde 

o ganho médio alcançou R$ 20,2 mil em 

2020. 

 

Quando se considera o custo total de 

pessoal, que inclui todos os 

“penduricalhos” e os encargos socias e 

tributários, o gasto médio anual da 

Petrobras por funcionário atingiu R$ 

449,3 mil, quase o dobro da média das 

estatais. Apesar de representar 10,6% de 

todo o efetivo das estatais, o gasto com 
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pessoal da Petrobras foi equivalente a 

20,6% do total. 

Plataforma da Petrobras em Angra dos 
Reis; ninguém conseguiu até agora 
mexer para valer nas benesses 
concedidas aos funcionários da 
estatal.  Foto: Thelma Vidales/Agência 
Petrobras - 29/12/2013 
 

Na visão de Paulo Uebel, a situação só 

chegou a esse ponto porque a Petrobras 

detém o monopólio no setor de fato, 

embora não de direito, já que a “reserva 

de mercado” que a favorecia caiu 

oficialmente em 1997. Isso, segundo ele, 

dá um poder enorme para os sindicatos 

e possibilita a realização de greves que 

têm enorme impacto na vida dos 

cidadãos e das empresas. Uebel 

é favorável à privatização da Petrobras, 

combatida de forma feroz pelos 

sindicatos, mas pondera que, enquanto 

ela não vier, o Conselho 

Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) deveria limitar a 

participação da empresa no mercado, 

nas diferentes áreas em que atua, a no 

máximo 60%. 

 

Ele lembra que, nos Estados Unidos, no 

início do século passado, a Standard Oil, 

do magnata John D. Rockfeller, 

que detinha praticamente o monopólio 

no setor, foi fatiada de forma 

compulsória, com bons resultados. “É 

preciso quebrar o monopólio não só de 

direito, mas de fato, para que haja várias 

empresas competindo com a Petrobras”, 

diz. “Só assim será possível reduzir a 

força da corporação.” 

 

Conflito de interesses 

 
Uebel também atribui o quadro atual às 

decisões da Justiça do Trabalho, que 

garantem estabilidade no emprego para 

os funcionários de estatais, apesar de 

eles serem contratados pela CLT e 

poderem negociar aumentos salariais e 

benefícios por meio de acordo coletivo. 

 

“No poder público isso não existe: ou 

você tem estabilidade e só pode criar 

benefícios e definir reajustes salariais 

por meio de lei ou você não tem 

estabilidade e aí pode negociar tudo por 

meio de acordo coletivo”, afirma. 

“Agora, nas estatais, você tem o pior dos 

mundos, porque você tem estabilidade, 

que a Justiça do Trabalho garante, e ao 

mesmo tempo tem a prerrogativa de 

gerar benefícios por meio de acordo 

coletivo.” 

 

Uma saída, para ele, seria realizar uma 

reforma administrativa que incluísse o 

corte dos privilégios existentes nas 

estatais, sujeitando seus funcionários 

aos mesmos princípios e regras da 

administração pública direta, inclusive 
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em relação ao teto constitucional, hoje 

de R$ 39,3 mil. Uebel conta que quis 

incluir esse ponto no projeto de reforma 

administrativa que elaborou, mas não 

conseguiu. “O pessoal era contra. Eles 

falavam que as estatais precisam 

competir com as empresas privadas, 

mas isso não é verdade”, diz. “As estatais 

não deveriam competir com as empresas 

privadas. Elas teriam de existir só 

quando não houvesse empresa privada 

em atividade na mesma área.” 

 

Refinaria da Petrobras em Paulínia; uma 

saída seria o corte dos privilégios das 

estatais, sujeitando funcionários às 

mesmas regras da administração pública 

direta.  Foto: Paulo Whitaker/Reuters - 

01/07/2017 
 

Pazzianotto vai mais ou menos na 

mesma linha. Ele afirma que, se 

houvesse cinco refinarias privadas 

competindo com a Petrobras, o poder de 

pressão dos trabalhadores seria bem 

menor. “Tudo isso é resultado do nosso 

corporativismo, do sindicato único, da 

intervenção da Justiça do Trabalho”, 

afirma. “Agora, nada disso é definitivo. 

Só é definitivo o que está na Constituição 

e na lei.”  

 

Pazzianotto sugere que a Petrobras 

contrate “gente de fora” para conduzir as 

negociações trabalhistas com os 

sindicatos. “É uma forma de evitar 

possível conflito de interesses por parte 

advogados da empresa, que também se 

beneficiam do acordo coletivo ou de uma 

decisão favorável aos trabalhadores na 

Justiça.” Para justificar sua posição, ele 

relata o caso de um processo trabalhista 

envolvendo o Banco do Brasil, no qual os 

trabalhadores reivindicavam o 

pagamento de um adicional de caráter 

especial “que não existia”. “Como 

também eram parte interessada, os 

advogados do Banco do Brasil perdiam 

os prazos judiciais e não compareciam às 

audiências.” 

 

Preços dos combustíveis 

 
Os sindicatos dos petroleiros, 

obviamente, rejeitam a percepção de 

que os benefícios recebidos pelos 

funcionários da Petrobras sejam 

“privilégios” e de que o salário médio na 

Petrobras seja maior do que os pagos por 

outras empresas do setor. “A CLT é um 

piso”, diz o presidente do Sindipetro de 

São José dos Campos (SP), Rafael Prado, 

secretário de comunicação da FNP 

(Federação Nacional dos Petroleiros), 

uma dissidência à esquerda da FUP 

(Federação Única dos Petroleiros). “Isso 

não quer dizer que não seja possível 

negociar um acordo coletivo com 

melhores condições.” 
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Prado cita um estudo elaborado pelo 

economista Eric Gil Dantas, assessor da 

FNP, segundo o qual a Petrobras paga 

salários menores do que quatro das 

grandes petrolíferas do mundo – Shell e 

BP (Reino Unido), Equinor 

(Noruega) e Total (França). Mesmo 

que o estudo esteja baseado em dados 

comparáveis do ponto de vista 

financeiro, ao dividir os gastos com 

salários de cada companhia pelo seu 

número de funcionários, ele não faz a 

ponderação pela paridade do poder de 

compra de cada país, o que acaba 

distorcendo o resultado. No ranking dos 

170 países com os maiores preços de 

gasolina, por exemplo, o Brasil ocupa o 

89º lugar. Mas, na lista dos países com o 

maior custo para encher um tanque de 

60 litros em relação ao salário médio 

mensal, aparece na quarta posição. 

 

De acordo com Prado, os altos lucros da 

Petrobras justificariam os benefícios e 

salários recebidos pelos seus 

funcionários. “Isso precisa ser encarado 

dentro da realidade do setor de petróleo 

e gás. Como ele tem uma rentabilidade 

muito superior à média da economia, 

paga salários melhores aos seus 

funcionários”, afirma. “Isso significa que 

uma parte da riqueza gerada no setor 

fica com os trabalhadores.” 

 

Mais uma vez, é preciso fazer uma 

ressalva aqui. Além dos fartos benefícios 

e salários pagos a seus funcionários, a 

Petrobras já lhes concede uma 

participação nos lucros a cada ano, 

conforme seus resultados. 

Oferece também um programa de 

bônus baseado no desempenho 

individual e coletivo, como muitas 

empresas, que é outra forma de 

reconhecer o papel dos trabalhadores no 

negócio. “Você está questionando a 

pequena fatia que fica com a maioria que 

produz a riqueza”, diz Prado. “A fatia 

que fica com os trabalhadores é ínfima 

perto do lucro que eles produzem.” 

 

Com os preços dos combustíveis na 

estratosfera, a tentação de atribuir a alta 

aos privilégios e à remuneração 

generosa dos petroleiros é grande. Mas 

não dá para dizer, segundo ex-gestores 

da Petrobras, que o impacto nos preços 

seja significativo. O que se pode afirmar 

é que isso afeta a eficiência e a 

produtividade da companhia, assim 

como a capacidade de investimento e de 

pagamento de dividendos aos acionistas, 

inclusive a própria União, o que não é 

pouca coisa. 

 

“Com o pré-sal e os técnicos, os ativos e 

a tecnologia que a Petrobras tem, ela 

poderia estar entre as maiores e 

melhores empresas de petróleo do 

mundo, mas não está, porque tudo isso 

retira a capacidade da empresa de ser 

produtiva”, afirma um deles. “Embora o 

custo de extração seja muito baixo, há 

uma estrutura muito pesada em cima, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/reino-unido
https://tudo-sobre.estadao.com.br/noruega
https://tudo-sobre.estadao.com.br/franca-europa
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que é muito cara. O custo de refino 

também é muito caro por causa disso.”  

 

Como parece improvável que o 

presidente Jair Bolsonaro tome 

qualquer atitude para viabilizar a 

privatização da Petrobras, abrindo 

espaço para a redução de seus custos e a 

melhoria de sua competitividade, talvez 

ele pudesse contribuir para reduzir, 

desde já, as benesses conferidas aos 

funcionários da empresa, em vez de 

tentar interferir em sua política de 

preços. A julgar, porém, pelas suas 

posições em defesa de interesses 

corporativistas de outras categorias, 

tudo indica que os privilégios existentes 

na Petrobras vão continuar por aí até 

que apareça alguém disposto a enfrentar 

a questão de frente.  

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,petrobras-ganhos-
funcionarios,70004016558 

 
Retorne ao índice 
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-ganhos-funcionarios,70004016558
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-ganhos-funcionarios,70004016558
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Mulheres são punidas no 
mercado de trabalho ao se 
tornarem mães 
 
O quadro só muda com mulheres 
ocupando mais espaços de liderança 
nas profissões 
 
Laura Karpuska*, O Estado de S.Paulo 
 
25 de março de 2022 | 04h00 
 
A diferença salarial entre homens 

e mulheres não ocorre, em geral, 

porque mulheres recebem menos pelo 

mesmo trabalho. Existem alguns fatores 

que explicam a diferença. Um deles é 

que mulheres costumam ocupar 

profissões que são socialmente menos 

valorizadas e, portanto, com 

remuneração menor.  

 

Escolhas profissionais também são fruto 

de nosso ambiente cultural e social. Se as 

mulheres crescem ouvindo que são ruins 

em matemática, elas vão se afastar das 

Ciências Exatas – associadas e 

profissões mais bem remuneradas. 

Mulheres também participam menos do 

mercado de trabalho. Muitas vezes, elas 

escolhem não seguir uma profissão fora 

do domicílio. 

Fingir que não há custos na maternidade 
é continuar incapacitando mulheres de 
exercer seu verdadeiro potencial. Foto: 
Fernanda Luz/ Estadão 
 

Mulheres também costumam progredir 

menos nas suas carreiras. São raras as 

mulheres em posições de liderança. Um 

dos fatores que mais explicam essa 

estancada é a maternidade. O 

mecanismo por meio do qual a 

maternidade impacta a carreira das 

mulheres é opaco.  

 

Mulheres são punidas por se tornarem 

mães e são levadas a serem menos 

ambiciosas, se podemos falar assim, 

para poder lidar com a maternidade na 

falta de uma rede de apoio. Se a 

sociedade oferecesse uma melhor rede 

de apoio a mães, estas mulheres 

poderiam caminhar em outras direções. 

Há, portanto, espaço para políticas 

públicas e privadas que minimizem o 

custo coletivo da gravidez.  

 

Durante minha gravidez, ouvi que as 

mulheres hoje podem tudo e que a 

gravidez não é mais um empecilho. Acho 

um discurso perigoso. Fingir que não há 

custos na maternidade é continuar 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/salario
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mulher
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gravidez
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incapacitando mulheres de exercer seu 

verdadeiro potencial. Oferta de creches 

públicas, licença-maternidade, licença-

paternidade são apenas algumas das 

óbvias políticas públicas que podem 

ajudar a reduzir o custo individual da 

maternidade e a desigualdade gerada 

pelo acesso a esses serviços. 

 

Além desses fatores observáveis, há os 

não observáveis. O acolhimento dos 

erros masculinos costuma ser maior 

entre seus pares. Não existe a mesma 

tolerância com as colegas. Esse quadro 

só muda com mulheres ocupando mais 

espaços de liderança nas profissões. 

Algo que se torna difícil sem um plano de 

acolhimento à maternidade.  

 

Ficarei algumas semanas sem escrever. 

Saio de licença-maternidade para ter 

minha primeira filha e poder cuidar 

dela. Quando descobri que teríamos 

uma menina, pensei com otimismo que 

ela encontraria um mundo ainda melhor 

do que eu ou minha mãe encontramos. 

  

Dedico esta coluna às leitoras mulheres, 

sejam mães ou não. O peso da 

maternidade cai sobre todas nós, de uma 

forma ou de outra. E dedico 

especialmente à Yara, que me fez mãe.  

 

* PROFESSORA DO INSPER, PH.D. 

EM ECONOMIA PELA 

UNIVERSIDADE DE NOVA YORK EM 

STONY BROOK 

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,laura-karpuska-maternidade-
desigualdade-mercado-
trabalho,70004018753 
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IPCA-15 é o maior para março 
desde 2015 e vai a 10,79% em 
12 meses 
 
Indicador de inflação sobe 0,95% neste 
mês, acima das expectativas do 
mercado 
 
25.mar.2022 às 9h05Atualizado: 
25.mar.2022 às 14h00 
 
Leonardo Vieceli 

RIO DE JANEIRO 

 

A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo 15) voltou a dar sinais de força e 

ficou acima das projeções de 

analistas em março. 

 

Neste mês, o índice teve alta de 0,95%. É 

a maior taxa para o período desde 2015 

(1,24%), informou nesta sexta-feira (25) 

o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). O resultado foi 

puxado pela carestia de alimentos, cuja 

produção sofreu efeitos do clima adverso 

no começo do ano. 

O IPCA-15 também já refletiu os 

impactos econômicos da fase inicial 

da guerra na Ucrânia, que elevou as 

cotações do petróleo e, assim, 

gerou mega-aumento de 

combustíveis no Brasil. 

 

Clientes fazem compras em 

supermercado da capital paulista 

- Zanone Fraissat - 11 

mar.2022/Folhapress 

 

Na mediana, analistas consultados pela 

agência Bloomberg esperavam avanço 

de 0,85% para o IPCA-15. Em fevereiro, 

o indicador havia registrado alta ainda 

maior, de 0,99%. 

 

Com a entrada do novo dado, o IPCA-15 

acumulou inflação de 10,79% em 12 

meses até março. Nessa comparação, 

trata-se do sétimo mês consecutivo com 

taxa de dois dígitos. Ou seja, a inflação 

está acima de 10% desde setembro de 

2021. 

 

A alta de 10,79% é a maior para o 

acumulado desde fevereiro de 2016 

(10,84%). O IPCA-15 estava em 

10,76% nos 12 meses até fevereiro de 

2022. 

 

TODOS OS GRUPOS SOBEM NO 

MÊS 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/leonardo-vieceli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/ipca-15-e-o-maior-para-fevereiro-desde-2016-e-vai-a-1076-em-12-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/economistas-erram-na-pandemia-e-poem-em-xeque-modelo-de-projecao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/economistas-erram-na-pandemia-e-poem-em-xeque-modelo-de-projecao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/economistas-erram-na-pandemia-e-poem-em-xeque-modelo-de-projecao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/alimentos-podem-ficar-mais-caros-com-seca-no-sul.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-putin-ataca-a-ucrania-acompanhe-ultimas-noticias-sobre-a-acao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-188-e-do-gas-de-cozinha-em-161-diesel-sobe-249.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-188-e-do-gas-de-cozinha-em-161-diesel-sobe-249.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/ipca-15-e-o-maior-para-fevereiro-desde-2016-e-vai-a-1076-em-12-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/ipca-15-e-o-maior-para-fevereiro-desde-2016-e-vai-a-1076-em-12-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/ipca-15-e-o-maior-para-fevereiro-desde-2016-e-vai-a-1076-em-12-meses.shtml
http://www.folha.com.br/
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Todos os nove grupos de produtos e 

serviços pesquisados pelo IBGE tiveram 

alta de preços em março. O principal 

impacto (0,40 ponto percentual) e a 

maior variação (1,95%) vieram de 

alimentação e bebidas. O segmento 

acelerou frente ao mês anterior (1,20%). 

Segundo o IBGE, o quadro reflete a seca 

no Sul e as fortes chuvas no Sudeste, que 

prejudicaram plantações e 

pressionaram os preços. 

 

Em março, houve disparada da cenoura 

(45,65%), além de altas expressivas do 

tomate (15,46%) e das frutas (6,34%). 

Em 12 meses, a cenoura acumulou 

avanço de 121,64%. É o mais intenso da 

pesquisa nessa base de comparação. 

 

Após alimentação e bebidas, o grupo de 

saúde e cuidados pessoais teve a 

segunda maior influência (0,16 ponto 

percentual) no IPCA-15 de março. 

Os preços subiram 1,30%, após baixa em 

fevereiro (-0,02%). A alta, indica o 

IBGE, está associada ao avanço de itens 

de higiene pessoal (3,98%). 

O grupo de transportes aparece logo na 

sequência. O segmento teve impacto de 

0,15 ponto percentual no IPCA-15, com 

alta de 0,68% no mês. 

 

Dentro de transportes, os preços da 

gasolina, o subitem com maior peso no 

índice, subiram 0,83%. O resultado 

espelha o mega-aumento de 

combustíveis nas refinarias da 

Petrobras, que entrou em vigor em 11 de 

março. 

Na ocasião, gasolina, óleo diesel e gás de 

cozinha ficaram mais caros devido aos 

efeitos econômicos da guerra entre 

Rússia e Ucrânia. 

 

Isso ocorreu porque o conflito provocou 

avanço das cotações do petróleo no 

mercado internacional, um dos 

parâmetros utilizados pela Petrobras na 

hora de definir os preços nas refinarias. 

Em março, segundo o IPCA-15, também 

houve altas nos preços do diesel (4,10%) 

e do gás veicular (5,89%). O etanol foi a 

exceção, com queda de 4,70%. 

 

EFEITOS DA GUERRA 

 

O índice oficial de inflação no Brasil é 

o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), também 

produzido pelo IBGE. 

Como a variação do IPCA é calculada ao 

longo do mês de referência, o dado de 

março ainda não está fechado. Será 

conhecido no dia 8 de abril. 

 

O IPCA-15, pelo fato de ser divulgado 

antes, sinaliza uma tendência para os 

preços. O indicador prévio costuma ser 

calculado entre a segunda metade do 

mês anterior e a primeira metade do mês 

de referência da divulgação. 

Neste caso, os preços foram coletados 

entre 12 de fevereiro e 16 de março. Isso 

significa que o índice captou os 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/estiagem-vai-alem-da-agropecuaria-e-ameaca-multiplicar-perdas-na-economia-do-sul.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/estiagem-vai-alem-da-agropecuaria-e-ameaca-multiplicar-perdas-na-economia-do-sul.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/minas-gerais-volta-a-sofrer-com-estragos-causados-pelas-chuvas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-188-e-do-gas-de-cozinha-em-161-diesel-sobe-249.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-188-e-do-gas-de-cozinha-em-161-diesel-sobe-249.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/ipca-como-e-calculado-o-indice-oficial-de-inflacao-no-brasil.shtml
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primeiros efeitos do conflito na Ucrânia, 

já que os combustíveis subiram em 11 de 

março nas refinarias. 

 

"O impacto dos combustíveis não se 

esgota neste mês. A coleta do IPCA-15 

pegou um período curto após a alta nas 

refinarias", avalia a economista Mirella 

Hirakawa, da gestora AZ Quest. 

"O que os dados já mostram é que o 

repasse ocorreu de maneira muito 

rápida", completa. 

 

INFLAÇÃO NO BRASIL 

 

Além de impactar os combustíveis, o 

conflito no Leste Europeu também 

pressiona as cotações de commodities 

agrícolas, como trigo e milho. 

Outro temor gerado pela guerra é a 

escassez de fertilizantes no Brasil, 

devido ao grande peso da produção 

russa. 

Assim, analistas temem novos repasses 

para os preços finais de alimentos, o 

que afetaria principalmente os mais 

pobres. 

 

"A alta do trigo reflete o risco de escassez 

e acaba impactando outros alimentos", 

diz a economista-chefe do banco Inter, 

Rafaela Vitoria. "Isso preocupa um 

pouco mais." 

Ela lembra que o avanço de outras 

commodities agrícolas, como milho e 

soja, pode causar efeitos indiretos sobre 

os preços das carnes. É que esses 

insumos são usados para alimentação 

animal. 

No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 

está bem acima da meta de inflação 

perseguida pelo BC (Banco Central) para 

o IPCA. O centro da medida de 

referência é de 3,50% em 2022. Já o teto 

foi definido em 5%. 

 

Analistas do mercado projetam estouro 

da meta em 2022, o que significaria o 

segundo ano consecutivo de 

descumprimento. 

A alta prevista pelo mercado para o 

IPCA é de 6,59% até dezembro, de 

acordo com a mediana do boletim Focus, 

divulgado pelo BC. 

As projeções vêm sendo revisadas para 

cima nas últimas semanas, em meio aos 

reflexos da guerra. Já há instituições 

financeiras projetando IPCA acima de 

7% ao final do ano. 

 

Mantenha as bocas do fogão limpas - A 

chama azul é mais quente e eficiente. 

Limpe as peças do fogão com água e 

sabão. Se o problema persisti Lee Smith 

- 23.set.2021/ReutersMAIS  

 

JUROS MAIS ALTOS 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/guerra-na-ucrania-pode-desestabilizar-setor-agricola-mundial-por-longo-prazo.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/inflacao-nao-poupa-ninguem-em-fevereiro-indica-ipea.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/inflacao-nao-poupa-ninguem-em-fevereiro-indica-ipea.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/mercado-projeta-selic-a-13-em-2022-com-nova-alta-na-expectativa-de-inflacao.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
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Em uma tentativa de frear a inflação, o 

BC vem subindo a taxa básica de juros. 

Neste mês, a Selic alcançou 11,75% ao 

ano. O mercado vê espaço para uma taxa 

ainda mais alta. 

 

A mediana do Focus indica Selic de 

13% ao final de 2022. O efeito colateral 

dos juros elevados é inibir investimentos 

produtivos na economia, já que as linhas 

de crédito ficam mais caras. 

Com a pressão gerada pela guerra, a AZ 

Quest projeta IPCA de 1,04% em março 

e IPCA-15 de 1,2% em abril. 

 

Rafaela Vitoria, do banco Inter, também 

avalia que as altas devem ficar próximas 

de 1%. Segundo a economista, uma 

trégua mais consistente da inflação em 

12 meses só deve ocorrer a partir do 

segundo semestre. 

O alívio esperado nas contas de luz e o 

efeito dos juros mais altos sobre a 

demanda de bens e serviços estão entre 

os fatores que sustentam essa projeção. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/ipca-15-e-o-maior-para-
marco-desde-2015-e-vai-a-1079-em-12-
meses.shtml 
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Economia 

Governo publica medida que 
permite trabalho híbrido e 
contrato por produção 
 
Texto torna mais rígidas regras para 
auxílio-alimentação, após demanda de 
empresas 
 
25.mar.2022 às 12h21Atualizado: 
25.mar.2022 às 12h56 
 

Fábio PupoMarianna Holanda 
BRASÍLIA 

 
O governo assinou nesta sexta-feira (25) 

uma MP (Medida Provisória) que 

flexibiliza regras para a contratação por 

teletrabalho e altera a regulação 

do auxílio-alimentação. 

 

Bruno Dalcolmo, secretário-executivo 

do Ministério do Trabalho e Previdência, 

disse que a medida permite a adoção 

do modelo híbrido para os funcionários 

das empresas, com prevalência do 

presencial sobre o remoto e vice-versa. 

 

"[O teletrabalho] Era algo binário, ou a 

pessoa estava no teletrabalho ou no 

presencial. As pessoas querem algo 

flexível, e as empresas entendem que na 

formação ética das pessoas é importante 

que elas estejam em algum momento 

dentro das empresas. A medida lançada 

hoje permite essa flexibilidade", disse. 

 

Empresas voltam a ocupar os 
escritórios, agora no modelo híbrido 
- Eduardo Knapp/Folhapress 
 

O texto estabelece que a presença do 

trabalhador no ambiente de trabalho 

para tarefas específicas, ainda que de 

forma habitual, não descaracteriza o 

trabalho remoto. 

 

A medida também passa a prever 

expressamente que o teletrabalho 

poderá ser contratado por jornada, 

produção ou tarefa. No caso de contrato 

por produção não será aplicado o 

capítulo da CLT (Consolidação das Leis 

do Trabalho) que trata da duração do 

trabalho e que prevê o controle de 

jornada. 

 

Caso a contratação seja por jornada, a 

medida permite o controle remoto da 

jornada pelo empregador, viabilizando o 

pagamento de horas extras caso 

ultrapassada a jornada regular. 

 

De acordo com o governo, os 

trabalhadores com deficiência ou com 

filhos de até quatro anos completos 

devem ter prioridade para as vagas 

em teletrabalho. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/fabio-pupo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/marianna-holanda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/direitos-e-deveres-no-home-office-ainda-carecem-de-regras-claras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/direitos-e-deveres-no-home-office-ainda-carecem-de-regras-claras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/novas-regras-do-vale-alimentacao-vao-gerar-concorrencia-em-mercado-de-r-90-bi-diz-ministerio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2022/02/como-vai-ser-o-trabalho-pos-pandemia-e-quais-sao-os-empregos-do-futuro-ouca-o-podcast.shtml
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/11/alemanha-cogita-retorno-ao-teletrabalho-diante-de-nova-onda-de-covid.shtml
http://www.folha.com.br/
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Para aquelas atividades em que o 

controle de jornada não é essencial, o 

trabalhador terá liberdade para exercer 

suas tarefas na hora que desejar. O 

teletrabalho também poderá ser 

aplicado a aprendizes e estagiários. 

 

Segundo o governo, fica permitido que 

os detalhes constem no acordo 

individual entre a empresa e o 

trabalhador. 

 

 

MEDIDA ALTERA O AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO 

 
No caso do auxílio-alimentação, a 

medida altera as regras de pagamento 

proibindo, por exemplo, a cobrança de 

taxas negativas ou descontos na 

contratação de empresas fornecedoras 

de auxílio-alimentação. 

 

O modelo em uso até agora permitia 

descontos pelas empresas emissoras dos 

vales-refeição e alimentação às 

empresas beneficiárias, que recebem 

isenção tributária para implementar 

programas de alimentação a seus 

trabalhadores. 

 

Com isso, diz o governo, as empresas 

"tiqueteiras" equilibram essa perda 

exigindo altas taxas dos 

estabelecimentos comerciais 

credenciados. Para o Ministério do 

Trabalho e Previdência, a prática 

desvirtua a política pública, retirando o 

trabalhador da condição de maior 

beneficiado. 

 

"O programa mantém sua relevância, 

mas ele foi deturbado por agentes de 

mercado que transformaram aquilo em 

uma organização financeira. Passaram a 

negociar empresa com empresa, os 

trabalhadores passaram a ter refeições 

mais caras", disse. 

 

O governo já tinha publicado um decreto 

em novembro para tornar as regras mais 

rigorosas, mas as empresas 

especializadas no setor se queixavam 

que o aperto deixou de fora o auxílio-

alimentação —instrumento criado na 

reforma trabalhista de 2017 do governo 

Michel Temer (MDB) e que ainda podia 

ser usado por empresas para driblar as 

regras. 

 

A ABBT (Associação Brasileira das 

Empresas de Benefícios ao Trabalhador) 

—que representa companhias como 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/novas-regras-do-vale-alimentacao-vao-gerar-concorrencia-em-mercado-de-r-90-bi-diz-ministerio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/novas-regras-do-vale-alimentacao-vao-gerar-concorrencia-em-mercado-de-r-90-bi-diz-ministerio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/novas-regras-do-vale-alimentacao-vao-gerar-concorrencia-em-mercado-de-r-90-bi-diz-ministerio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/novas-regras-do-vale-alimentacao-vao-gerar-concorrencia-em-mercado-de-r-90-bi-diz-ministerio.shtml
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Alelo, Sodexo e Ticket— chegou, na 

época, a lamentar que o decreto não 

tinha incluído o auxílio-alimentação e 

disse que empresas têm explorado o 

instrumento de forma irregular. 

 

Segundo o governo, a nova medida faz as 

regras valerem tanto para o PAT 

(Programa de Alimentação do 

Trabalhador) quanto para o auxílio-

alimentação, estabelecendo multa para 

os casos de execução inadequada. 

 

O governo afirma ainda que as 

mudanças visam garantir que os 

recursos sejam efetivamente usados 

para comprar gêneros alimentícios e 

corrigir as distorções de mercado 

existente na contratação das empresas 

fornecedoras. 

 

GOVERNO EDITA MP PARA 

PERMITIR RESPOSTA RÁPIDA 

EM ESTADO DE CALAMIDADE 

 
O governo assinou ainda outra MP, com 

ações que visam proteger os 

trabalhadores e seus familiares em 

momentos de estado de calamidade. 

Segundo o Palácio do Planalto, são 

medidas de resposta rápida às 

necessidades imediatas nessas 

situações. 

 

"A norma permite ao setor público agir 

tempestivamente, com um conjunto de 

ações que geram a preservação dos 

empregos, das empresas e da renda do 

trabalhador –em âmbitos nacional, 

estadual ou municipal", afirma texto do 

governo. 

Entre as medidas estão a facilitação do 

regime de teletrabalho, a antecipação de 

férias, o aproveitamento e antecipação 

de feriados e o saque adiantado de 

benefícios. 

 

Os gestores poderão usar ainda as 

medidas previstas no Programa 

Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da renda, como redução 

proporcional da jornada de trabalho e do 

salário ou suspensão temporária do 

contrato de trabalho mediante acordo 

com pagamento do Bem (Benefício 

Emergencial). 

 

Durante a cerimônia, foi lançado ainda o 

Programa Caminho Digital. De acordo 

com o governo, a iniciativa oferecerá 

capacitação digital e inserção 

profissional aos participantes. 

 

A pasta afirma que mais de 5 milhões de 

trabalhadores serão capacitados. O 

projeto foi desenvolvido em parceria 

com a Microsoft Brasil e oferece mais de 

40 cursos gratuitos em habilidades 

digitais, informou o Planalto. 

 

As íntegras de cada medida lançada 

nesta sexta não haviam sido divulgadas 

pelo governo até a publicação deste 

texto. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/microsoft/
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Multa de trânsito pode ser 
questionada na Justiça após 
prazo do CTB, diz STJ 
 

25 de março de 2022, 7h49 

Por Danilo Vital 

O proprietário do veículo que levou a 
multa tem direito a apresentar o 
condutor responsável pela infração 
ainda que fora do prazo, pois a preclusão 
temporal prevista no artigo 257, 
parágrafo 8° do Código de Trânsito 
Brasileiro é meramente administrativa. 

Prazo do CTB para apresentar o 
condutor responsável pela multa é 
administrativo 
Agência Brasil 

Com esse entendimento, a 1ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça deu 
provimento ao pedido de uniformização 
de interpretação de lei (PUIL) no âmbito 
das turmas recursais dos juizados 
especiais da Fazenda Pública. 

A ação foi ajuizada pelo proprietário de 
um veículo que perdeu o prazo para 
transferir a pontuação imposta por 
multa para a carteira de habilitação do 
condutor, no momento da infração. 
Segundo o CTB, esse prazo é de 30 dias, 
contado da notificação da autuação. 

A 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública 
do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo entendeu que, perdido o prazo, 
não caberia fazer esse mesmo pedido via 
ação judicial. 

A posição contrariou a forma como o 
tema é decidido em outras turmas 
recursais – 1ª Turma Recursal Mista do 
Mato Grosso do Sul, colégio recursal de 
Minas Gerais e 2ª Turma Recursal do 
Rio Grande do Sul. Com isso, tornou-se 
cabível o PUIL. 

Relator, o ministro Francisco Falcão 
aplicou a jurisprudência pacífica do STJ 
no sentido de que o prazo do CTB atrai 
preclusão administrativa, sendo cabível 
a ação para discutir a apresentação do 
condutor responsável pela infração. 

Com isso, o processo volta para a 2ª 
Turma Recursal da Fazenda Pública do 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, para que dê sequência ao 
julgamento. 

A votação na 1ª Seção foi unânime, 
conforme a posição do relator. Ele foi 
acompanhado pelos ministros Herman 
Benjamin, Og Fernandes, Mauro 
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, 
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria, 
e pelo desembargador convocado 
Manoel Erhardt. 

Clique aqui para ler o acórdão 
PUIL 1.816 

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

25/multa-transito-questionada-justica-

prazo-ctb 
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Auxiliar que não justifica 
ausência à audiência pode ter 
de pagar custas processuais 
 
25 de março de 2022, 13h47 

A 6ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho confirmou o entendimento de 
que o trabalhador, ainda que seja 
beneficiário da justiça gratuita, pode ser 
condenado ao pagamento das custas 
processuais, se não apresentar motivo 
legalmente justificável para sua ausência 
à audiência inicial designada pelo juiz. 

ReproduçãoAuxiliar que não justifica 
ausência à audiência pode ter de pagar 
custas 

No recurso analisado, o colegiado 
observou as novas regras incorporadas à 
CLT com a entrada em vigor da Reforma 
Trabalhista (Lei 13.467/2017).  

O caso que chegou à 6ª Turma teve 
início com uma ação ajuizada por um 
auxiliar de operação de São Bernardo do 
Campo (SP) contra a JRD Logística de 
Marketing, que pretendia o recebimento 
de diferenças salariais do seu contrato 
de trabalho com a empresa na função de 
montador.   

Contudo, como ele havia faltado à 
audiência inaugural, a ação foi 

arquivada pelo juiz da 8ª Vara do 
Trabalho de São Bernardo do Campo. 
Condenado a pagar as custas 
processuais, o trabalhador foi liberado 
em seguida, por ser beneficiário da 
justiça gratuita.  

A JRD, ao recorrer ao Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região, argumentou 
que, de acordo com a legislação em 
vigor, na hipótese de ausência 
injustificada do trabalhador à 
audiência  de instrução, a ação será 
arquivada, e ele condenado ao 
pagamento das custas processuais, 
mesmo que tenha o benefício da 
gratuidade da justiça. 

Segundo a empresa, o pagamento das 
custas é condição para o ajuizamento de 
nova ação na Justiça, nos termos do 
artigo 844, parágrafo 3º, da CLT. O TRT 
rejeitou o recurso por entender que a 
JRD não teria nenhuma vantagem com a 
condenação do ex-empregado, uma vez 
que as custas são destinadas à União. Na 
avaliação do Tribunal Regional, a 
empresa teria interesse na condenação 
apenas em tese, ou seja, se ele viesse a 
propor uma nova reclamação no futuro.  

O relator do recurso de revista da 
empresa, ministro Augusto César, 
destacou que, para as reclamações 
trabalhistas ajuizadas após a entrada em 
vigor da Reforma Trabalhista, é possível 
a condenação ao pagamento das custas 
processuais do beneficiário da justiça 
gratuita que não apresentar motivo 
legalmente justificável para a sua 
ausência na audiência inicial,  no prazo 
de 15 dias a partir da sentença. 

O ministro explicou que essa situação, 
prevista no artigo 844, parágrafo 2º, da 
CLT, não significa ofensa à garantia 
constitucional de acesso à Justiça nem à 
garantia de prestação de assistência 
jurídica integral e gratuita pelo Estado 
aos que comprovem insuficiência de 
recursos. 

O que justifica essa medida é o intuito de 
impedir uma litigância irresponsável, ou 
temerária, em que o trabalhador 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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provoca infundadamente o Judiciário ou 
onera a parte contrária com demanda 
judicial sem interesse, de fato, em 
submeter-se ao julgamento.  

A partir dessa interpretação, o ministro 
determinou o retorno do processo à Vara 
do Trabalho, a fim de que o trabalhador 
seja notificado a apresentar o motivo do 
seu não comparecimento à audiência, no 
prazo de 15 dias, sob pena de 
condenação no pagamento das custas 
processuais. A decisão foi 
unânime. Com informações da 
assessoria de imprensa do TST. 

RR 1000851-33.2019.5.02.0468 
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STF valida leis estaduais 
sobre requisição de 
documentos pelas 
Defensorias 
 
25 de março de 2022, 10h34 

A natureza constitucional da Defensoria 
Pública justifica a atribuição de 
prerrogativas necessárias para o 
exercício de suas funções institucionais e 
de sua posição no regime democrático. 
Com esse entendimento, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal manteve a 
validade de normas estaduais de 
Rondônia e São Paulo que dão aos 
defensores o poder de 
requisitar documentos, certidões, 
informações e outras providências de 
autoridades e agentes públicos. 

Ministra Rosa Weber foi a relatora das 
duas ADIs em julgamento no 
PlenárioNelson Jr./STF 

A corte negou pedidos de declaração de 
inconstitucionalidade dessas regras. As 
ações haviam sido ajuizadas pelo 
procurador-geral da República, Augusto 
Aras, contra trechos da Lei 
Complementar 117/1994, de Rondônia, e 
da Lei Complementar 988/2006, de São 
Paulo. 

O colegiado acompanhou, por 
unanimidade, o voto da ministra 
relatora, Rosa Weber. Ela lembrou que o 

STF já firmou entendimento sobre o 
tema em outro julgamento. Na ocasião, 
foram analisados dispositivos 
semelhantes da Lei Complementar 
federal 80/1994, que organiza as 
Defensorias Públicas da União, do 
Distrito Federal e dos Territórios, e de 
normas de diversos outros estados. 

Rosa ainda indicou que o Supremo 
refutou a equiparação da Defensoria à 
advocacia privada, já que suas 
finalidades institucionais envolvem 
a atuação na promoção do acesso à 
Justiça, na redução das desigualdades e 
no fomento à cidadania. Ou seja, 
"afastam o caráter exclusivo de proteção 
de interesses individuais do assistido". 

"A arquitetura constitucional da 
Defensoria Pública, como moldada a 
partir da Emenda Constitucional 
80/2014, da perspectiva institucional, 
aproxima-a mais do Ministério Público", 
concluiu a relatora. Com informações 
da assessoria de imprensa do STF. 

Clique aqui para ler o voto da 
relatora 
ADI 6.876 

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

25/stf-valida-leis-requisicao-
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Na ausência de protestos, 
termo legal da autofalência é 
até 90 dias antes do pedido 
 
25 de março de 2022, 8h43 

Por Danilo Vital 

Em caso de pedido de autofalência, se 
não existirem protestos contra a 
devedora, o termo legal deve ser fixado 
em até 90 dias antes da distribuição do 
pedido, conforme prevê o artigo 99, 
inciso II, da Lei 11.101/2005. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva é o 
relator do recurso especial julgado 
Rafael Luz 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça deu 
provimento ao recurso especial ajuizado 
pela massa falida de uma empresa de 
comércio de materiais elétricos para 
afastar acórdão que havia fixado o termo 
legal da autofalência fora das hipóteses 
legais. A lei institui o chamado período 
suspeito, prazo anterior ao pedido de 
falência em que os atos tomados pela 
empresa podem ser investigados e 
anulados se causarem prejuízo aos 
credores. 

O artigo 99, inciso II, da Lei 11.101/2005 
indica que o juiz não pode retrair esse 
prazo para mais de 90 dias contados do 

pedido de falência, do pedido de 
recuperação judicial ou do primeiro 
protesto por falta de pagamento. 

No caso, a empresa de comércio de 
materiais elétricos pediu a 
autofalência e o termo legal foi contado 
em 90 dias antes da data de ingresso da 
ação de despejo da qual foi alvo. Para a 
3ª Turma, a decisão ofendeu a lei, pois 
suas hipóteses são taxativas. 

"Nesse contexto, mostra-se equivocada a 
argumentação da Corte local no sentido 
de que a alteração do termo legal da 
falência justifica-se diante da 
consonância do marco de retroação com 
o da ação revocatória, aludindo para o 
fato de que a falida teria se desfeito dos 
bens que compunham o seu principal 
estabelecimento", disse o ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva, relator. 

Ele destacou que o prazo legal da 
falência não é o único parâmetro 
utilizado na declaração de ineficácia dos 
atos do falido, pois a lei também 
considera ineficazes determinados atos 
elencados em seu artigo 129, IV e V, 
praticados no período de dois anos antes 
da decretação da quebra. 

"Além disso, a declaração de ineficácia 
da transferência do estabelecimento 
empresarial não depende de que tenha 
ocorrido dentro do termo legal ou do 
período de 2 (dois) anos anterior à 
quebra (art. 129, VI, da Lei nº 
11.101/2005)", acrescentou ele. Com o 
provimento do recurso especial, o termo 
da autofalência passa a ser contado em 
90 dias antes do pedido. A votação na 3ª 
Turma foi unânime. 

Clique aqui para ler o acórdão 
REsp 1.890.290 

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

25/protestos-termo-legal-autofalencia-

90-dias-antes-pedido 

 

Retorne ao índice 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-25/protestos-termo-legal-autofalencia-90-dias-antes-pedido#author
https://www.conjur.com.br/dl/ausencia-protestos-termo-legal.pdf
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"Coleção de inverdades" 

 

Empregada é condenada em 
má-fé por "colecionar 
mentiras" em processo 
 
A sentença apontou "versão fantasiosa e 
maliciosa", "contabilidade criativa" e 
outros artifícios adotados pela 
trabalhadora. 
 
sexta-feira, 25 de março de 2022 

 

Trabalhadora foi condenada por 

litigância de má-fé ao mentir 

repetidamente no curso do processo 

trabalhista. Para o juízo da 3ª vara do 

Trabalho de Mauá/SP, ficou claro o 

intuito da mulher em prejudicar a 

cooperativa para a qual trabalhava. A 

sentença apontou "versão fantasiosa e 

maliciosa", "contabilidade criativa" e 

outros artifícios adotados pela 

empregada. 

 

A multa por litigância de má-fé foi 

fixada em 10% do valor atualizado da 

causa, em favor do empregador. 

 

Juíza considerou que a trabalhadora 

mentiu no processo.(Imagem: Getty 

Images) 

 

Entre os pedidos da profissional 

estavam horas extras, adicional de 

periculosidade, além de pagamento de 

multas e benefícios previstos em 

convenção coletiva. Ela pleiteava, 

ainda, indenização por dispensa 

discriminatória e reparação por dano 

moral, alegando ter sido desligada do 

trabalho ao término da licença-

maternidade. 

 

Porém não comprovou várias das faltas 

atribuídas à instituição. Por exemplo, 

apontou diferenças devidas por dias 

trabalhados em maio de 2016, sendo 

que o contrato discutido teve início 

somente em novembro de 2016. 

 

Também cobrou o pagamento de PLR 

de ano em que seu setor não atingiu a 

meta definida; pediu o pagamento de 

multa por atraso na homologação 

rescisória, tendo esta sido feita antes do 

prazo legal; e afirmou ter trabalhado em 

condições de periculosidade, o que foi 

descartado por laudo pericial, entre 

outros itens. 

 

Com relação à alegada dispensa 

discriminatória, a análise do processo 

considerou depoimentos testemunhais 

e outras evidências, que deixaram claro 

que a trabalhadora pediu demissão 

após o retorno da licença-maternidade. 

 

"Considerando que a autora, na 

maioria de seus pedidos, tentou alterar 

a verdade dos fatos, presumo que 

também o fez quanto à presente 

pretensão, aproveitando-se da 

proximidade da data da dispensa com 

o término da licença-maternidade 

para construir a sua narrativa 

fantasiosa de dispensa 

discriminatória, mascarando o seu 

pedido para ser dispensada", afirmou a 

https://www.migalhas.com.br/
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juíza do Trabalho substituta Tatiane 

Pastorelli Dutra. 

 

Segundo a magistrada, a trabalhadora 

alterou pedidos em réplica, dificultou a 

instrução processual e, assim, 

prejudicou o andamento do processo. 

 

"Desviou-se da lealdade e boa-fé 

processual, tudo com o único objetivo 

de se valer de alguma falha da defesa 

para se locupletar ilicitamente, num 

verdadeiro estelionato judicial. É 

patente o dolo da autora." 

 

A empregada também não obteve o 

direito ao benefício da justiça gratuita, 

foi condenada ao pagamento de 

honorários sucumbenciais em 5% do 

valor da causa para os pedidos julgados 

improcedentes, assim como ao 

pagamento dos honorários periciais. 

 

• Processo: 1000839-

72.2021.5.02.0363 

•  

Informações: TRT-2. 
 

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

/362388/empregada-e-condenada-em-

ma-fe-por-colecionar-mentiras-em-

processo 

 

Retorne ao índice 
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Agência de viagem online 

 

Expedia não deve verificar se 
anúncio contraria convenção 
condominial 
 
Ação foi movida pelo complexo turístico 
Beach Park. 
 
sexta-feira, 25 de março de 2022 

 

A 4ª câmara de Direito Privado do 

TJ/SP negou provimento ao recurso de 

apelação interposto pelo complexo 

turístico Beach Park em ação ajuizada 

contra a agência de viagens online 

Expedia. 

 

Beach Park pretendia coibir anúncios 

de acomodações alegadamente em 

desconformidade com as disposições da 

convenção condominial de seu 

complexo, além de obrigar a Expedia a 

realizar controle prévio de conteúdo em 

relação aos anúncios que 

eventualmente apresentassem supostas 

violações de direito de marca e das 

referidas disposições da convenção de 

condomínio. 

 

Para a câmara julgadora, a Expedia se 

qualifica como uma provedora de 

aplicações de internet, de modo que o 

caso deve ser julgado à luz do Marco 

Civil da Internet, que, em seu artigo 19, 

veda a realização de censura prévia, 

conforme entendimento que prevalece 

perante o STJ. De acordo com o voto do 

relator, desembargador Alcides 

Leopoldo, foram evidenciados os 

seguintes aspectos: 

 

"Ainda que tecnicamente a ré possa 

exercer o controle do conteúdo, não 

tem o dever de verificar se a oferta 

pode eventualmente estar 

contrariando algum dispositivo da 

Convenção Condominial da autora, 

como a disponibilização de locação 

direta de unidade por período inferior 

a 30 dias (art. 15, § 2º, Convenção), ou 

os demais critérios "objetivos" que 

relaciona, porque isso não está 

diretamente afrontando norma legal 

de aplicação geral; não se insere 

dentre os deveres obrigatórios dos 

provedores [...]." 

 

 

Expedia não deve verificar se anúncio 

contraria convenção 

condominial.(Imagem: Freepik) 

 

No que toca à questão da observância, 

pela Expedia, das disposições da 

convenção condominial do Beach Park, 

o acórdão também deixou claro que 

terceiros não estão obrigados a avaliar 

referidas disposições: 

 

"[...] eventualmente, pode afrontar o 

direito de propriedade do anunciante, 

contra quem cabe a apelante discutir 

diretamente a irregularidade do 

anúncio ou puni-lo 

administrativamente, desde que 

https://www.migalhas.com.br/
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previsto em sua convenção e 

observadas as garantias 

constitucionais do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla 

defesa." 

Quanto à tutela inibitória, o Tribunal 

paulista referendou sua jurisprudência 

anterior, que é prevalente também no 

STJ, no sentido de que "não se aplica 

ao caso específico o disposto no 

parágrafo único do art. 497 do 

CPC/2015, relativo a tutela inibitória, 

para que a provedora atue 

graciosamente a serviço da 

requerente, para 'resguardar' seus 

direitos, e suporte ela eventuais 

procedimentos judiciais, exercendo 

verdadeira censura prévia de 

conteúdos futuros, e muito menos para 

que, "com a finalidade de privilegiar a 

economia processual e a segurança 

jurídica [...]". 

 

Atuaram no caso, em defesa de Expedia, 

os advogados Fábio Floriano Melo 

Martins, Guilherme 

Montebugnoli Zilio e Henrique 

Ceolin Bortolo, sócios do 

escritório Huck Otranto Camargo. 

 

• Processo: 1037250-

80.2019.8.26.0100 

Veja o acórdão. 

 

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

/362433/expedia-nao-deve-verificar-

se-anuncio-contraria-convencao-

condominial 
 
Retorne ao índice 
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Cobrança inexistente 

 

Operadora indenizará por 
ligar mais de 100x para 
cobrar dívida paga 
 
Ficou comprovada cobrança excessiva e 
indevida praticada pela operadora 
mesmo após pagamento do débito. 
 
sexta-feira, 25 de março de 2022 

 
Operadora indenizará consumidora que 

recebeu centenas de ligações de 

cobrança por dívida já paga. A decisão é 

do juiz de Direito José Pedro de Souza 

Netto, da vara única de Vargem 

Alta/ES, ao concluir que o fato 

ocasionou perturbação ao sossego da 

mulher, uma vez que todas as ligações 

tratavam, exclusivamente, sobre a 

cobrança de uma dívida inexistente.  

 

 

Empresa de telefonia é condenada ao 

pagamento de danos morais por 

excesso de ligações a 

consumidora. (Imagem: Freepik) 

 

Consta nos autos que a consumidora 

possuía contrato com uma operadora 

de telefone e que, após passar por 

algumas dificuldades, pagou o débito de 

sua conta de telefone com alguns dias 

de atraso. Ocorre que, desde então, a 

mulher discorreu que recebeu centenas 

de ligações cobrando a conta já quitada. 

Contou, ainda, que entrou em contato 

com a operadora, todavia, as ligações 

permaneceram, motivo pelo qual 

pleiteou indenização pelo transtorno 

sofrido. 

 

A empresa, por sua vez, alegou que não 

houve comprovação de que os números 

que ligavam para a consumidora 

pertenciam à operadora. 

 

Cobrança excessive 

 

Ao analisar o caso, o juiz verificou que 

foi comprovada a cobrança excessiva e 

indevida praticada pela empresa de 

telefonia, pois mesmo após o 

pagamento do débito, a operadora 

efetuou, por diversas vezes, ligações 

para cobrar uma dívida já quitada. 

 

"Cumpre esclarecer que não se trata de 

dezenas de ligações, mas sim de 

centenas, ocasionado perturbação ao 

sossego da parte autora e, ainda, como 

se não bastasse, todas as ligações eram 

para cobrança de dívida já paga." 

 

Por fim, o magistrado condenou a 

empresa ao pagamento de R$ 5 mil a 

título de danos morais. 

https://www.migalhas.com.br/
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O escritório Louzada & Monteiro 

Advogados Associados atuou em defesa 

da consumidora 

 

• Processo: 5000061-

50.2021.8.08.0061 

Leia a sentença. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362261/operadora-indenizara-por-
ligar-mais-de-100x-para-cobrar-divida-
paga 
 
Retorne ao índice 
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Sikêra Jr. e Rede TV são 
condenados a pagar R$ 300 
mil a Xuxa por ofensas em 
programa 

Apresentador a acusou de pedofilia e 

afirmou que ela queria “levar as 

crianças à travessura, prostituição e 

suruba” 

• JULIANA 

MATIAS 

25/03/2022 12:40Atualizado em 

25/03/2022 às 12:50 

 
comentários 

Crédito: Wikimedia Commons 

A juíza Ana Cristina Ribeiro 
Bonchristiano, da 3ª Vara Cível de 
Osasco (SP), condenou o apresentador 

Sikêra Jr. e a Rede TV a indenizar Xuxa 
Meneghel por ofendê-la durante o 
programa “Alerta Nacional”. O 
apresentador a acusou de pedofilia e 
afirmou que ela queria “levar as crianças 
à travessura, prostituição e suruba”. A 
magistrada condenou os réus a pagarem 
R$ 300 mil à apresentadora por danos 
morais e à imagem, corrigidos 
monetariamente desde 23 de outubro de 
2020. 

A apresentadora lançou, em junho de 
2020, o livro “Maya: bebê arco-íris”, que 
trata sobre a diversidade LGBTQIA+ e 
busca respeito e tolerância. Ela narra 
que, em outubro do mesmo ano, Sikêra 
Jr. a acusou de pedofilia durante o 
programa “Alerta Nacional”, na Rede 
TV, afirmando que ela queria “levar as 
crianças à travessura, prostituição e 
suruba”. O apresentador também a 
ofendeu ao dizer que ela se 
“autodenominaria rainha, ex-rainha, e 
que a pedofilia é crime e não prescreve”. 

Xuxa alegou na ação que Sikêra Jr. 
extrapolou o pensamento conservador e 
a ofendeu com declarações caluniosas e 
difamatórias que atingiram sua honra e 
imagem. Sustenta também a 
responsabilidade solidária da Rede TV, 
por transmitir o programa, e solicitou 
indenização no valor de R$ 500 mil, 
além da suspensão do registro de 
jornalista do apresentador. 

Sikêra Jr., em sua defesa, negou a 
existência de ato ilícito e afirmou ser um 
“jornalista popular que fala a língua do 
povo” e que seu programa apenas presta 
serviços públicos relevantes, com uma 
releitura dos acontecimentos 
importantes do cenário nacional. O 
apresentador entrou com pedido de 
reconvenção alegando que foi a 
apresentadora quem o ofendeu ao 
chamá-lo de palhaço e homofóbico. 
Sustenta ainda que agiu no exercício 
legal de direito e de sua liberdade de 
expressão. 

A Rede TV argumentou que não poderia 
ser citada uma vez que o “Alerta 
Nacional” é realizado por outra empresa 

https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
https://www.jota.info/autor/juliana-matiasjota-info
https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/sikera-jr-e-condenado-por-ofender-xuxa-na-rede-tv-25032022#respond
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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e que não possui interesse na ação. 
Solicitou ainda a suspensão do processo 
por existir controvérsia sobre os limites 
da liberdade de expressão a serem 
reconhecidos pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

A juíza entendeu que a Rede TV deve ser 
responsabilizada solidariamente, por ser 
transmissora, e negou o pedido de 
suspensão da ação. “É do conhecimento 
público que em programas televisivos 
sensacionalistas e popularescos, como 
esse exibido pela emissora ora ré, são 
frequentes e estimuladas pelos seus 
apresentadores palavras de conteúdo 
ofensivo, que bastam para configurar 
atentado à honra e à imagem das 
pessoas, além de elementos de 
metalinguagem, como entonação, 
gestual, de modo a estimular e tornar a 
agressão mais contundente, chegando a 
ameaças ou até violência física”, afirma. 

Bonchristiano explica que a liberdade de 
imprensa garantida na Constituição não 
permite que nenhum órgão de 
comunicação ameace ou ofenda as 
pessoas mencionadas nas reportagens: 
“É certo que a imprensa tem todo direito 
de levar ao conhecimento da sociedade 
os fatos e acontecimentos em que se faz 
presente o interesse público. Mas isto 
não significa xingar e atacar a honra e a 
imagem das pessoas”. 

A juíza ainda destaca que a liberdade de 
expressão não dispensa o controle ético 
das  matérias jornalísticas, já que elas 
são formadoras de opinião em grande 
escala. “Os programas de televisão, 
classificados como populares, são, hoje, 
na sua maioria, comandados por pessoas 
despidas de qualquer formação 
profissional, cultural ou moral, que 
fazem o que reputam mais conveniente, 
sem o menor controle, quer pelas 
próprias emissoras, quer pelos órgãos 
governamentais, para aumentar a 
audiência, o que resulta em ofensas à 
imagem e à honra dos cidadãos, cada vez 
mais frequentes e agressivas”, ressalta. 

Bonchristiano indeferiu a reconvenção 
de Sikêra Jr. sob a justificativa de que “é 

certo e confessado pelos próprios réus 
que as ofensas foram perpetradas em 
‘revanche’ e em defesa da posição 
retrógrada, o que não pode ser tido como 
meramente conservadora. Não houve 
defesa de valores familiares, mas sim 
ataques à imagem e honra da autora”. 

O processo tramita com o número 
1054756-38.2020.8.26.0002. 

JULIANA MATIAS – Repórter em 
São Paulo. Estudante de jornalismo na 
Universidade de São Paulo (USP). Foi 
diretora e repórter na Jornalismo 
Júnior, empresa júnior formada por 
alunos de jornalismo da USP. E-
mail: juliana.matias@jota.info 

 

https://www.jota.info/coberturas-

especiais/liberdade-de-expressao/sikera-

jr-e-condenado-por-ofender-xuxa-na-

rede-tv-25032022 

 

Retorne ao índice 
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ADPF 944: a filigrana da 
anticidadania 

Para onde devem ir as indenizações por 

danos morais coletivos ou sociais? 

• GUILHERME 

GUIMARÃES FELICIANO 

25/03/2022 05:25 

 
comentários 

Sede do Supremo Tribunal Federal. 
Crédito: Carlos Moura/SCO/STF 

Nesta coluna de março, caro leitor, 
trataremos de um tema atualíssimo e, a 
médio e longo prazos, 
relevantíssimo: para onde devem ir as 
indenizações por danos morais 
coletivos ou sociais? Quem 
legitimamente deve se favorecer com 
tais valores? 

Vejamos o porquê da atualidade. E, na 
sequência, o porquê da relevância. 

No último dia 16 de fevereiro, a 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) apresentou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a ADPF 944-DF, que 
pretende ver reconhecida a 
inconstitucionalidade das decisões 

judiciais que destinam indenizações 
(rectius: compensações) por danos 
morais coletivas e/ou danos sociais para 
fundos ou finalidades outras que não 
sejam aquelas previstas literalmente no 
art. 13 da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação 
Civil Pública, doravante, LACP). 

Na opinião da CNI, com efeito, essas 
destinações “atípicas” configurariam 
reprovável elemento de ativismo 
judicial, cabendo ao STF dar cobro dessa 
prática e determinar, com 
vinculatividade abstrata e eficácia “erga 
omnes”, a estrita aplicação dos dinheiros 
obtidos em condenações judiciais por 
danos morais coletivos ou sociais, no 
âmbito da Justiça do Trabalho, adstrita 
ao fundo do art. 13 da LACP; ou, se 
muito, ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), instituído pela Lei 
7.998, de 11.1.1990 (art. 10). 

O feito foi distribuído à ministra Rosa 
Weber e, até este momento, não houve 
apreciação liminar. É certo, porém, que 
se identifica uma importante resistência 
a destinações que não revertam aos 
fundos de defesa de direitos difusos 
(LACP, art. 13), federal ou estaduais, 
e/ou ao FAT, inclusive na jurisprudência 
(v., e.g., TST, RR 18543220105030111, 
rel. Min. Maria de Assis Calsing, j. 
24/6/2015, 4ª Turma, publ. 
26/6/2015). 

Há, com todas as vênias, tanto naquele 
repto judicial como nesse pendor 
jurisprudencial mais restritivo, ao 
menos três equívocos — e, com eles, um 
grande retrocesso argumentativo — que 
devem ser trazidos à luz. 

Em primeiro lugar, a ADPF não 
admitiria sequer conhecimento, porque 
viola o princípio da subsidiariedade, 
ínsito à regência processual das 
arguições de descumprimento de 
preceito fundamental, nos precisos 
termos da Lei 9.882/1999. Com efeito, 
tal ação de controle abstrato de 
constitucionalidade é de restritíssima 
via, eis que “a petição inicial será 
indeferida liminarmente, pelo relator, 
quando não for o caso de arguição de 
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descumprimento de preceito 
fundamental, faltar algum dos requisitos 
prescritos nesta lei ou for inepta” (art. 
4º); e, na forma do respectivo parágrafo 
1º, “[n]ão será admitida arguição de 
descumprimento de preceito 
fundamental quando houver qualquer 
outro meio eficaz de sanar a lesividade”. 
Ora, o cabimento ou não da destinação 
das indenizações por danos sociais e 
morais coletivos a determinado fundo, e 
a suficiência das respectivas  instâncias 
de gestão (i.e., se atreladas ou não a um 
“conselho federal”), são questões a 
serem aferidas caso a caso, sob o rigor da 
garantia do juiz natural, nas ações civis 
públicas e coletivas que reclamem tais 
compensações[1]. 

Em segundo lugar, deve-se ter em conta 
que os preditos “fundos de defesa de 
interesses difusos”, previstos no art. 13 
da LACP, não estão sequer 
completamente constituídos em todos 
os estados da Federação; e, de um modo 
geral, os usos previstos pelas respectivas 
regulamentações não dizem respeito, 
por exemplo, à saúde e à segurança do 
trabalho (ou, dir-se-á com melhor 
técnica e maior abrangência, ao meio 
ambiente do trabalho, ut art. 200, 
VIII, in fine, c.c. art. 225, caput, da 
CRFB). 

Não raro, prestam-se a intervenções 
restaurativas no meio ambiente natural 
ou no patrimônio cultural brasileiro, por 
exemplo. Ora, a finalidade das 
“indenizações” de índole coletiva que se 
obtêm após o reconhecimento de danos 
ao meio ambiente — inclusive o do 
trabalho — é precisamente recuperar o 
bem jurídico coletivo, na sua 
especificidade ontológica; ou, se menos, 
minorar os impactos deletérios da 
atividade lesiva ou perturbadora. Essa é 
a razão, aliás, pela qual a Lei 12.288, de 
20 de julho de 2010 (Estatuto da 
Igualdade Racial) introduziu, no 
precitado art. 13 da LACP, o seu atual 
parágrafo 2º. 

Com efeito, é da melhor doutrina que 
todo dano merece uma reparação justa 
e, preferencialmente, passível de 

reverter fenomenicamente a situação 
criada (de lesão a um determinado bem 
jurídico) ao seu “status quo ante”, 
evitando-se a transformação maciça de 
todos os direitos em pecúnia[2] (= 
patrimonialização); e essa é, a rigor, a 
ideia mais adequada de “reparação 
integral” que deve informar o 
tratamento jurídico dos danos difusos e 
coletivos. 

E, justamente por isso, mesmo a 
destinação ao FAT termina sendo, ao 
mais das vezes, algo inservível para a 
recomposição do bem jurídico coletivo 
especificamente lesado ou ameaçado, 
quando estivermos tratando de direitos 
difusos e coletivos de cariz laboral. 
Imagine-se, p. ex., a hipótese de uma 
indenização por dano moral coletivo 
derivado da exploração de mão-de-obra 
análoga a de escravo (CP, art. 149); ou 
ainda a de uma indenização por dano 
social derivado do reiterado 
descumprimento das regras de saúde e 
segurança do trabalho impostas pela NR 
18 para o setor da construção civil. Caso 
esses valores sejam revertidos para o 
FAT (Lei 7.998/1990, art. 11, V), servirão 
basicamente para custear benefícios 
previdenciários “lato sensu”, como são o 
seguro-desemprego (Lei 7.998/1990, 
arts. 3º e 4º) e a bolsa de (re)qualificação 
profissional (Lei 7.998/1990, art. 2º-A). 
Tais benefícios são concedidos 
difusamente, por todo o território 
nacional, de acordo com as políticas do 
Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (Codefat). 

Logo, é certo que, no final das contas, se 
destinados aos tais “fundos geridos por 
conselhos federais”, os recursos não 
beneficiarão própria e especialmente a 
comunidade ou o município 
diretamente afetado pela cooptação de 
trabalho escravo contemporâneo, no 
primeiro caso; ou tampouco a categoria 
profissional diretamente prejudicada 
(trabalhadores da construção civil), no 
segundo caso. A finalidade da 
indenização, que se alinha à ideia-força 
do princípio da “restitutio in 
integrum” — ainda que nem sempre se 
alcance a plena restauração (o que, diga-
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se claramente, é natural e aceitável, 
precisamente porque estamos lidando 
com uma norma-princípio, i.e., com 
um “Optmierungsgebot”[3]) —, estará 
larga e severamente comprometida. 

Em terceiro lugar, a impugnação judicial 
da CNI prefere desconhecer as lições da 
hermenêutica clássica em torno 
dos métodos de interpretação; neste 
caso, em especial, os métodos de 
interpretação histórica, sistemática e te
leológica, que devem preferir à própria 
interpretação gramatical. Essa via de 
inteleção, a propósito, não é 
“facultativa”, nem pressupõe juízes mais 
“progressistas”; ao revés, deriva do 
expresso e positivo teor da legislação 
vigente: nos termos do Decreto-lei 
4.657, de 4.9.1942 (Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro – 
doravante, LINDB), “[n]a aplicação da 
lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 
ela se destina e às exigências do bem 
comum”. 

Ora, a interpretação histórica supõe que 
a fonte formal do direito seja 
interpretada de acordo com as condições 
do meio social e do momento em que a 
fonte foi elaborada, impondo um olhar 
para o passado. Já a interpretação 
teleológica requer, na direção do art. 5º 
da LINDB, que o intérprete ultrapasse os 
baremas da lógica formal e construa 
uma semântica que assegure o melhor 
proveito ao bem da vida ou ao interesse 
jurídico tutelado pela fonte.[4] E a 
interpretação sistemática, enfim, busca 
construir objetivamente o sentido e o 
alcance da norma, no contexto do 
sistema jurídico-positivo em que ela se 
insere – com seus princípios, regras e 
valores (“mens legis”) —, relativizando a 
intelecção do legislador histórico (“mens 
legislatoris”).[5] 

Para questões como a deste estudo, as 
duas últimas são as que devem 
prevalecer, considerando-se sobretudo o 
tempo considerável que medeia entre a 
publicação da LACP (1985) e o tempo 
presente: são praticamente 37 anos de 
evolução processual (com um novo 
CPC em 2015) e de transformações 

institucionais (com a ressignificação da 
Justiça do Trabalho pela EC 45/2004) 
que não podiam ser sequer cogitadas em 
meados dos anos 1980. 

Neste caso, é de rigor considerar que, em 
diversas hipóteses, o sistema legal 
brasileiro revela a estrita necessidade de 
que os ativos derivados de condenações 
por danos coletivos sirvam 
essencialmente à reparação/promoção 
dos próprios bens jurídicos coletivos 
lesados ou ameaçados. 

É o que se dá com os danos ambientais, 
para os quais foram originalmente 
pensados para o(s) fundo(s) de defesa de 
interesses difusos do art. 13 da LACP; ou 
com os danos coletivos derivados de atos 
de discriminação ética, como dito há 
pouco, cujas indenizações também 
devem reverter para aquele(s) fundo(s) 
do art. 13 da LACP, mas com afetação 
específica às “ações de promoção de 
igualdade étnica, conforme definição do 
Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racional […] ou dos 
Conselhos de Promoção de Igualdade 
Racial estaduais ou locais” (LACP, art. 
13, §2º), conforme a extensão geográfica 
do próprio dano; ou, ainda, para os 
danos coletivos derivados de ilícitos 
praticados contra crianças e 
adolescentes, cujas indenizações devem 
reverter para o Fundo da Criança e do 
Adolescente (FDCA).[6] 

Ocorre, porém, que esse nível de 
especialização gerencial não se verifica 
(ainda) em todas as hipóteses-modelos 
de lesões a interesses difusos e coletivos; 
não há, por exemplo, um fundo para a 
promoção da saúde e da segurança do 
trabalho, ou um fundo para a promoção 
da liberdade sindical (e nem haverá, 
diante da atual resistência do próprio 
Poder Executivo federal — e, por 
consequência, de setores importantes do 
Congresso Nacional — à criação de 
“fundos autônomos” que impactem ou 
imobilizem parcialmente o orçamento 
da União)[7]. 

Para situações como essas, a única 
maneira de se conferir coerência ao 
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sistema jurídico-positivo e atender 
minimamente a finalidade da 
indenização judicialmente deferida, 
convergindo para o princípio 
da “restitutio in integrum” (e sua 
especificidade intrínseca), é admitir que 
o juiz ou tribunal, na condição de sujeito 
político concretizador das normas-
princípios[8] (e revelador da capacidade 
de aprendizagem das normas 
constitucionais em geral)[9], possa 
estabelecer destinações especiais, sob 
balizas claras de gestão — o que não 
significa, registre-se, criar fundos 
“judiciais” a esmo, à base da caneta, sem 
diálogo interinstitucional e mínimas 
condições de viabilidade a longo prazo —
, que atendam à especialidade do dano e 
sirvam à reparação/promoção específica 
do bem da vida lesado ou ameaçado. 

Já se afirmou que o ato humano de 
julgar, nos foros e tribunais, dá-se por 
empréstimo divino. Jamais cheguei a 
tanto: a justiça dos homens é, para mim, 
genuinamente humana, como tem de 
ser, com todos os predicamentos 
inerentes à humanidade: é 
racionalizante, mas também intuitiva; é 
limitada e ocasionalmente falha, mas 
também pacificadora. Tanto mais 
pacificadora, aliás, quanto mais se 
aproxime dos valores subjacentes à 
norma jurídica. O que nos autoriza, com 
o perdão do clichê, ressignificar a 
máxima de Coríntios 2, 3: “A letra mata, 
mas o Espírito vivifica”. O art. 13 da 
LACP, nesse sentido, deve ser entendido 
além da sua letra, com vislumbres mais 
francos do seu espírito. 

* 

E então, querido leitor, o que achou? 
Concorda? Comente, aqui ou pelo 
email darkggf@uol.com.br. Lembre-
se: você é réu do seu juízo. 
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Em 2018 a 1ª Seção do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) firmou o 
entendimento em recurso repetitivo de 
que insumo para fins de PIS e Cofins é 
todo item relevante ou essencial à 
atividade econômica do contribuinte 
(Resp nº 1.221.170/PR). Não 
obstante isso, a questão ainda está longe 
de ser resolvida, sobretudo para as 
empresas que exercem atividade 
comercial (varejo ou atacado). 

Conforme delineado no acórdão do 
tribunal superior, é necessário uma 
análise casuística da essencialidade ou 
relevância de determinado item para a 
atividade econômica exercida pelo 
contribuinte. Desse modo, é possível que 
uma mesma despesa seja considerada, 

para um contribuinte, como insumo 
para fins de PIS e Cofins e, para outro 
que exerça a mesma atividade, não. No 
caso, apesar de ambos atuarem no 
mesmo segmento, muitas vezes podem 
existir peculiaridades de uma atividade 
específica que, quando devidamente 
comprovadas, justifiquem a 
caracterização de determinado item 
como insumo. 

Com relação às empresas do setor 
comercial, ainda existe a discussão sobre 
a possibilidade ou não da tomada de 
créditos de PIS e Cofins sobre insumos. 

A Receita Federal se manifestou sobre 
este ponto no Parecer Normativo 
Cosit nº 5/2018, consignando que o 
contribuinte que exerce atividade 
comercial não pode tomar créditos de 
PIS e Cofins sobre insumos, uma vez que 
só há insumos nas atividades de 
produção de bens destinados à venda e 
de prestação de serviços a terceiros, nos 
termos do artigo 3º, II das Leis 
10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, à 
atividade comercial remanesce apenas a 
possibilidade de desconto de créditos 
dos bens adquiridos para a revenda 
conforme previsão do artigo 3º, I das 
referidas legislações. 

Mais recentemente, em 18 de novembro 
de 2021 e 9 de dezembro de 2021, a 
Câmara Superior de Recursos Fiscais 
analisou duas autuações fiscais 
envolvendo empresas do setor varejista 
e adotou o supracitado entendimento da 
Receita. No primeiro deles, da Adidas 
(Acórdão nº 9303-012.455), o tribunal 
entendeu que, apesar das despesas com 
as taxas de comissão de cartões de 
crédito serem necessárias à atividade 
comercial exercida pelo contribuinte, 
estas não seriam passíveis de 
creditamento para fins do PIS e da 
Cofins, tendo em vista que essa 
possibilidade somente se aplica às 
empresas industriais ou prestadoras de 
serviço. No outro caso, envolvendo a Ri 
Happy Brinquedos (Acórdão nº 9303-
012.701), foi afastada a possibilidade da 
empresa se apropriar de créditos do PIS 
e da Cofins sobre embalagens utilizadas 
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na sua atividade comercial com base no 
mencionado Parecer Normativo Cosit nº 
5/2018. 

Importante notar que a câmara superior 
já havia adotado a mesma posição em 
março de 2020, quando, ao analisar a 
autuação fiscal envolvendo a Via Varejo 
(Acórdão nº 9303-010.247), firmou 
entendimento favorável ao Fisco, 
mantendo a  glosa de créditos de PIS e 
Cofins sobre as despesas com 
manutenção e reparo de lojas; comissões 
(taxas) pagas a administradoras de 
cartão; propaganda e publicidade; e 
créditos extemporâneos de ICMS-ST. 
Segundo o tribunal, considerando a 
vedação legal à tomada de créditos de 
PIS e Cofins sobre insumo por 
contribuintes varejistas, a análise da 
relevância ou essencialidade de 
determinada despesa para a atividade da 
empresa fica prejudicada. 

Este é, portanto, o atual cenário na 
esfera administrativa. No Poder 
Judiciário, o cenário também não é tão 
animador com decisão do STJ negando 
o direito de uma empresa varejista aos 
créditos do PIS e da Cofins sobre 
despesas com taxas de administração de 
cartões de crédito e débito (REsp nº 
1.642.014/RS) e acórdãos dos tribunais 
regionais federais que, ao analisarem o 
objeto social das empresas, não 
concordam com a tomada de crédito 
sobre despesas comerciais por 
entenderem que não são essenciais e 
relevantes. 

Nossa opinião é de que os precedentes 
contrários não se aprofundaram no 
conceito de insumo atrelado à 
essencialidade/relevância tal como 
definido no caso Anhambi e se 
limitaram, a exemplo dos atos da Receita 
Federal, aos itens relacionados ao 
processo produtivo e prestação de 
serviços, desconsiderando que o PIS e a 
Cofins incidem sobre a receita. Ora, ao 
determinar o retorno dos autos, o STJ 
claramente deu uma função aos 
tribunais a quo para que se debrucem 
sobre a natureza das despesas e seu 

papel na atividade econômica da 
empresa. 

Diante disso, nosso entendimento é de 
que devem as empresas 
varejistas/atacadistas se esforçarem 
para que haja uma análise dos itens para 
se comprovar sua essencialidade e 
relevância (“teste da subtração”), 
inclusive com a juntada de laudos 
técnicos trazendo detalhes da operação; 
e também acompanhar o Tema 756 pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), em 
que foram admitidos amigos da corte 
que possuem um claro propósito de 
demonstrar que a não cumulatividade 
aplicável ao PIS/Cofins pressupõe o 
direito aos créditos sobre todos os custos 
e despesas necessários à formação da 
receita (base de cálculo do PIS/Cofins), 
o que inclui as despesas comerciais do 
setor de atacado e varejo. 

LILIAN MARIA SAPIENZA – 
Advogada na Alvarez & Marsal e pós-
graduada pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) 
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Brasil 

Agricultura e construção 
puxam investimentos 
 
Agricultura e construção puxam 
investimentos mesmo em contexto 
econômico desfavorável 
 
Por Lucianne Carneiro — Do Rio 
24/03/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 

Carlos Antonio Rocca: “Empresas 
ligadas ao agronegócio tiveram 
expansão muito maior dos 
investimentos que a média” — Foto: 
Silvia Zamboni/Valor 

A agricultura e a construção puxaram o 
crescimento dos investimentos entre 
2019 e 2021 no país. Estudo exclusivo do 
Centro de Estudos de Mercado de 
Capitais da Fipe (Cemec-Fipe) aponta 
que os dois segmentos responderam por 
dois terços do aumento da produção de 
bens de capital na passagem entre 2019 
e 2021, um período em que o país 
enfrentou o primeiro ano da pandemia, 
a recuperação após o auge da crise no 
início da crise sanitária e a desaceleração 
dessa retomada ao longo do ano 
passado. A concentração ajuda a 
explicar a expansão dos investimentos 
mesmo em um contexto 
macroeconômico desfavorável, explica o 
coordenador do Cemec-Fipe e 
responsável pelo estudo, Carlos Antonio 
Rocca. 

“Alguns fatores importantes para a 
decisão de investimento não são 
animadores. A recuperação da economia 
perdeu velocidade, a expectativa de 
crescimento para os próximos três anos 
é a mais baixa desde 2006 e também 
temos incerteza”, diz ele, apontando a 
influência desses setores. “Mas fomos 
investigar quem puxou esse aumento de 
investimentos e vimos que isso veio 
principalmente da agricultura, com o 
bom desempenho das commodities, e da 
construção, com as taxas de juros ainda 
relativamente baixas.” 
 
A ideia do estudo partiu da avaliação de 
que o crescimento dos investimentos no 
período foi “de certo modo 
surpreendente”, já que o país tem níveis 
elevados de capacidade ociosa, há uma 
redução continuada das expectativas de 
crescimento para os próximos anos e a 
incerteza permanece elevada, destaca 
Rocca. 
 

 
 
Pelos dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de 
investimentos foi de 15,5% do PIB em 
2019 para 16,6% do PIB em 2020 e 
19,2% do PIB em 2021. O estudo do 
Cemec-Fipe isola 2020 para evitar 
efeitos específicos do primeiro ano da 
pandemia e compara diretamente a 
variação entre 2019 e 2021. 
 
Para entender a origem dessa expansão 
do investimento, no entanto, Rocca já 
leva em consideração trabalho realizado 
pelo economista Gilberto Borça Jr. e 
publicado em artigo no Valor e no blog 
do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) 
que mostra que a taxa de investimento 
na verdade passou de 16,2% do PIB em 
2019 para 18,2% do PIB em 2021. 
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Isso porque ele desconta dois fatores que 
afetaram os investimentos no período. O 
primeiro é a mudança dos preços 
relativos entre os bens de capital que 
compõem a FBCF e os de bens de 
serviços que compõem o PIB, pelo 
aumento do câmbio, que afeta os bens de 
capital importados. Já o segundo é o 
impacto do valor das plataformas da 
Petrobras. Uma mudança tributária 
(com o fim do Repetro, regime 
aduaneiro especial que facilitava a 
importação de bens destinados à 
exploração de petróleo) fez com que o 
investimento fosse puxado pela 
importação de bens de capital em 
período recente. 
 
“Ainda assim foi uma alta grande dos 
investimentos, de dois pontos 
percentuais. E quando se olha os dados 
da FBCF entre 2019 e 2021, vemos que o 
destaque são as máquinas e 
equipamentos e a construção. A partir 
daí, olhamos a produção de máquinas e 
equipamentos, e vimos esse peso grande 
daquelas ligadas ao setor agrícola e à 
construção”, afirma o coordenador do 
Cemec-Fipe. 
 
Considerando o índice de produção 
física de bens de capital, do IBGE, o 
aumento entre 2019 e 2021 dos 
segmentos voltados para a agricultura 
ficou acima dos 40%, em termos reais 
(43,8% nos agrícolas e 47,8% nas peças 
agrícolas). Já os bens de capital para 
construção avançaram 40,48%, na 
mesma base de comparação. 
 
Assim, pelas contas do Cemec-Fipe, o 
índice de produção de bens de capital 
avançou 14,8% entre 2019 e 2021. Desse 
aumento, 6,44 pontos percentuais 
vieram do segmento agrícola e 0,91 
ponto percentual de peças agrícolas, 
somando 7,35 pontos percentuais, ou 
quase metade (49,7%) do crescimento. 
Já os bens de capital para construção são 
2,47 pontos percentuais, ou 16,7% da 
expansão. O peso é muito maior que os 
segmentos de bens de capital para fins 
industriais (apenas 1,01 ponto 
percentual), por exemplo. 
 

“Se somar o segmento agrícola com o de 
peças agrícolas, praticamente 50% se 
referem a máquinas para o setor 
agrícola. Incluindo a construção, são 
dois terços dos investimentos que vêm 
desses dois segmentos”, reforça Rocca. 
Além de avaliar as causas por trás da alta 
do investimento, o estudo também 
levanta os dados de investimentos de 
472 empresas de capital aberto e aponta 
que as companhias ligadas a agricultura 
tiveram expansão de 52% do indicador 
de FBCF entre o fim de 2019 e o terceiro 
trimestre de 2021. O ritmo foi bem 
superior ao de 24% registrado para a 
média das empresas com capital aberto 
como um todo.  A medida de 
investimento neste caso considera a 
evolução do valor dos ativos nas 
demonstrações financeiras, tanto os 
imobilizados (como imóveis e 
máquinas) quanto os intangíveis 
(sistemas e softwares, por exemplo), em 
valores nominais. 
 
“As empresas relacionadas ao 
agronegócio tiveram expansão muito 
maior dos investimentos que a média da 
amostra. Isso reforça os dados do 
crescimento expressivo das máquinas 
agrícolas. As empresas abertas têm um 
peso grande na economia, têm um 
quarto do valor adicionado, e mostram 
uma tendência geral”, nota o 
coordenador do Cemec-Fipe. 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/24/agricultura-e-construcao-
puxam-investimentos.ghtml 
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Finanças 

Guerra abre debate sobre 
papel do dólar como reserva 
 
Ouro, yuan e criptomoedas podem se 
beneficiar no longo prazo, mas moeda 
americana mantém status por 
enquanto, segundo analistas 
 
Por Victor Rezende — De São Paulo 
24/03/2022 05h01  Atualizado há 13 
minutos 

 

 

Jobim, da Legacy: Metais preciosos 
podem ser mais demandados como 
reserva de valor após guerra na Ucrânia 
— Foto: Silvia Zamboni/Valor 

A vasta gama de sanções econômicas 
e financeiras impostas pelos Estados 
Unidos e por outros países do Ocidente 
à Rússia tem levantado discussões 
sobre a dominância do dólar e o 
status da moeda americana como 
reserva global. Embora, no curto prazo, 
o dólar se mantenha como um porto-
seguro, dúvidas sobre esse papel têm 
aumentado desde o bloqueio das 
reservas do Banco da Rússia, 
alimentando o debate. 
 
Não por acaso, um relatório assinado 
por Zoltan Pozsar, chefe global de 
estratégia de juros de curto prazo do 
Credit Suisse, chacoalhou Wall Street no 

começo do mês ao apontar que, neste 
momento, o que se vê é “o nascimento de 
Bretton Woods III - uma nova ordem 
mundial (monetária) centrada em 
modas baseadas em commodities no 
Oriente, que provavelmente 
enfraquecerá o sistema eurodólar e 
também contribuirá para as forças 
inflacionárias no Ocidente”. 
 
Na avaliação de Pozsar, que já integrou a 
distrital de Nova York do Federal 
Reserve, o banco central americano, 
uma crise está se desenrolando e 
envolve, especialmente, commodities. 
“As commodities são garantias e as 
garantias são dinheiro. Esta crise é sobre 
o crescente fascínio do dinheiro externo 
sobre o dinheiro interno. Bretton Woods 
II foi construído com o dinheiro interno 
e suas fundações desmoronaram há uma 
semana, quando o G7 apreendeu as 
reservas cambiais da Rússia”, diz o 
estrategista do Credit Suisse em nota 
enviada a clientes em 7 de março. 
 
Desde então, estrategistas de grandes 
bancos têm se debruçado sobre o 
assunto, enquanto tentam entender as 
implicações das medidas adotadas 
contra a Rússia no longo prazo. Na visão 
defendida por Pozsar, a crise atual “não 
é como nada do que vimos desde que o 
presidente [Richard] Nixon acabou com 
o padrão dólar-ouro em 1971 - o fim da 
era do dinheiro baseado em 
commodities”. Para ele, quando a guerra 
terminar, “o dólar americano deve ser 
muito mais fraco e, por outro lado, o 
yuan, muito mais forte, apoiado por uma 
cesta de commodities”. Já o bitcoin, “se 
ainda existir, provavelmente irá se 
beneficiar de tudo isso”. 
 
Embora acredite que as sanções contra a 
Rússia não minaram a dominância do 
dólar no curto prazo, o chefe de 
estratégia de câmbio de mercados 
emergentes do Morgan Stanley, James 
Lord, adverte que, no longo prazo, é 
provável que a visão de Pozsar seja 
validada. Para ele, as iniciativas de 
impor sanções à Rússia e expulsar o país 
do sistema financeiro Ocidental 
“provavelmente põem em questão a 
ideia de um ativo livre de risco que 



4 

 

sustentaria as reservas cambiais de 
bancos centrais em geral”. 
 
Não por acaso, os estrategistas Dirk 
Willer e Aakash Dosh, do Citi, apontam 
que o conflito entre Rússia e Ucrânia 
“demonstrou que as reservas cambiais 
são mais vulneráveis do que se pensava 
anteriormente” e que, mesmo com a 
diversificação do banco central russo, só 
as reservas em yuan e em ouro podem 
ser usadas neste momento. 
 
Os profissionais destacam, em especial, 
que, para os formuladores de políticas 
da China, a conjuntura atual levanta 
questionamentos difíceis. “Poucas 
opções de diversificação de reservas fora 
do dólar são viáveis. O ouro e, em menor 
grau, o armazenamento de outras 
commodities podem ser benéficos para a 
China, mas, com a liquidez do ouro 
também impactada por sanções, as 
commodities também não oferecem 
uma bala de prata. Também é 
improvável que criptomoedas 
desempenhem um papel”, dizem Willer 
e Dosh. 
 
Para eles, embora o uso crescente de 
sanções e restrições econômicas pelos 
EUA possa corroer o status de reserva da 
moeda americana até certo ponto, 
“qualquer movimento de afastamento 
do dólar provavelmente permanecerá 
lento”. Os estrategistas do Citi acreditam 
que as consequências da guerra na 
Ucrânia “podem ser menos negativas 
para o dólar, mas mais positivas para o 
ouro no sistema monetário 
internacional, caso os políticos chineses 
optem por reagir”. 
 
O economista-chefe e sócio da Legacy 
Capital, Pedro Jobim, afirma que as 
discussões sobre reserva de valor devem 
se intensificar diante dos 
desdobramentos da guerra na Ucrânia. 
Para ele, o congelamento dos ativos do 
Banco da Rússia por bancos centrais de 
países desenvolvidos foi um episódio 
“marcante”. 
 
“Quando você tem uma conta corrente 
no banco, isso é uma disponibilidade 
líquida. Você pode sacar a qualquer 

momento. Reserva é até mais do que 
isso, porque é um seguro. É como se, na 
hora de usar o seguro, o banco falasse 
‘não’. Independentemente do mérito da 
medida, porque acho que existem 
argumentos, já que estamos vendo uma 
situação de guerra, acho que há algo que 
irá se desenvolver a médio prazo. Qual o 
sentido e a desejabilidade de ter ativos, 
depósitos que sejam passivos de outra 
entidade?”, questiona Jobim. 
 
Ele enfatiza que os ativos, no caso dos 
depósitos mantidos no Federal Reserve 
(Fed) ou no Banco Central Europeu 
(BCE), por exemplo, são passivos desses 
bancos centrais. “Se a entidade 
custodiante se recusa a honrar esse 
passivo, você tem um problema. Qual é a 
solução? Você ter um ativo que não é 
passivo de ninguém, como ouro e metais 
preciosos e, eventualmente, 
criptomoedas, mas para um banco 
central seria complicado”, avalia o sócio 
da Legacy. 
 
O economista-chefe do Itaú Unibanco, 
Mario Mesquita, relembrou, em um 
podcast do banco, que uma das 
preocupações da diretoria do Banco 
Central enquanto ele estava na 
instituição era a de zelar da melhor 
forma pelas reservas. “Na época, a gente 
não se preocupava tanto com onde as 
reservas estavam custodiadas. A gente 
achava que isso não seria um ‘mega 
issue’ [questão importante]. A gente 
trocava muito em como alocar as 
reservas, que tipo de ativo comprar, que 
tipo de risco a gente estava disposto a 
correr com esse patrimônio que é do 
povo, disse. 
 
De acordo com Mesquita, o assunto foi 
discutido por ex-membros do BC, que 
ficaram “um pouco espantados” com o 
escopo das medidas adotadas pelo 
Ocidente contra a Rússia. “Entendo a 
lógica das potências ocidentais de 
terminar a guerra o mais rápido 
possível, mas isso gera questionamentos 
sobre essa questão da custódia, que a 
gente não tinha naquela época. Vamos 
ver com isso irá evoluir, como as sanções 
irão evoluir, mas é um tema”, afirmou o 
economista do Itaú no podcast “Itaú 
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Views”, divulgado na semana 
passada. (Colaborou Anaïs 
Fernandes) 
 

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

ia/2022/03/24/guerra-abre-debate-

sobre-papel-do-dolar-como-

reserva.ghtml 
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Empresas 

Receita Federal prepara MP 
para combater ‘camelódromo 
virtual’ 
 
Movimento reflete ação de varejistas e 
indústrias para fechar cerco a sites 
estrangeiros 
 
Por Estevão Taiar e Adriana 
Mattos — De Brasília e São Paulo 
24/03/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 

 
 
A Receita Federal trabalha na 
elaboração de uma medida provisória 
(MP) para combater o chamado 
“camelódromo virtual”, disse ontem o 
secretário da autarquia, Julio Cesar 
Vieira Gomes. Como antecipou 
o Valor em fevereiro, esse movimento 
reflete uma ação liderada por grandes 
varejistas brasileiras e indústrias, junto 
aos órgãos de governo, para fechar o 
cerco às plataformas estrangeiras que 
estariam importando mercadorias 
falsificadas, ou sem o devido pagamento 
de impostos. 
 
Essas operações on-line, chamadas pelo 
mercado de “camelódromo virtual”, 
estariam enviando produtos do exterior 
para o Brasil burlando a legislação 
tributária de duas maneiras. Na 
primeira delas, lojistas hospedados 
nessas plataformas se classificariam 
como pessoas físicas. Assim, se 

aproveitariam de uma regra que permite 
que itens que custam até US$ 50 (cerca 
de R$ 250) não paguem impostos para 
ingressar no país, desde que também 
sejam endereçados a pessoas físicas. 
 
Na segunda, essas empresas 
subnotificariam o valor dessas 
mercadorias, caso elas custem acima de 
US$ 50, justamente para não pagar os 
devidos impostos. Isso leva 
consumidores e lojistas a importar 
dezenas de produtos em compras 
“picadas”, até este limite em dólar, e 
revendê-los no país. A atividade cresceu 
fortemente com a crise após a pandemia, 
pelos baixos preços, oferecimento de 
frete grátis pelos sites e “apps” e 
promessas de envio rápido. 
 
A afirmação de Gomes foi feita em 
evento realizado ontem pela Frente 
Parlamentar pelo Brasil Competitivo, 
em Brasília. Em vídeo transmitido no 
encontro, o CEO da Multilaser, 
Alexandre Ostrowiecki, disse que o tema 
já foi levado por entidades empresariais 
aos ministérios da Justiça e da 
Economia e à Procuradoria-Geral da 
República. Entre as entidades, estão a 
Abinee, do setor elétrico e eletrônico, a 
Eletros, dos fabricantes produtos 
eletroeletrônicos, a Abrinq, da indústria 
de brinquedos, e o Instituto para o 
Desenvolvimento do Varejo (IDV), a 
maior entidade do setor, com 70 redes 
associadas. 
 
Nos cálculos apresentados por 
Ostrowiecki, uma caixa de som 
produzida no Brasil custa R$ 231, com a 
consequente incidência de todos os 
impostos, e a mesma caixa sai por R$ 
100 se for enviada ao país por alguma 
dessas grandes plataformas. 
Ostrowiecki ainda afirmou que, segundo 
a própria Receita, mais de 700 mil 
dessas encomendas chegam ao país por 
dia, com perda tributária de cerca de R$ 
80 bilhões ao ano. 
 
“Ninguém está falando em proteger as 
empresas nacionais, mas simplesmente 
em ter regras iguais para todos”, 
afirmou. Segundo ele, são as “grandes 



7 

 

plataformas da Ásia” que se aproveitam 
de “brechas” na lei. 
 
Fontes afirmam que o foco da ofensiva 
são grupos como a AliExpress, da 
chinesa Alibaba, Shopee, da Sea 
Limited, 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. Esses negócios vêm crescendo 
de forma acelerada, especialmente após 
a crise de 2015, ampliando ganho de 
participação de mercado sobre redes 
tradicionais, o que vem incomodando as 
empresas. 
 
Relatório do Goldman Sachs publicado 
ontem relata que a Shopee já teria 5% de 
participação de mercado no Brasil em 
dois anos de atuação, e essa fatia pode 
ter chegado a um dígito alto no fim de 
2021 (faixa de 9%). 
 
A possibilidade de que avance uma MP é 
o primeiro sinal mais claro do aumento 
da ofensiva de varejistas e fabricantes 
locais sobre negócios informais no país e 
plataformas estrangeiras. Essas 
plataformas são acusadas de hospedar 
lojistas que não emitem nota fiscal e 
teriam sistemas de controle falhos para 
barrar irregularidades. Esse é um dos 
pontos centrais das críticas de varejistas. 
Redes brasileiras também operam 
“marketplaces” que vendem itens 
importados, mas vem afirmando a 
interlocutores do governo que possuem 
sistemas de controle mais sólidos. 
 
O Valor apurou que, nas últimas 
semanas, representantes do IDV se 
reuniram com políticos, membros da 
Receita Federal, Polícia Federal, órgãos 
do MJ e a PGR. Há estudos 
encaminhados com sugestões de ações, 
como a responsabilização criminal das 
transportadoras pelo ingresso de 
importados ilegais, e exigência de notas 
fiscais de itens despachados pelos 
Correios. Outra sugestão envolveria 
rever a lei do limite de importação de 
US$ 50. 
 
As plataformas estrangeiras vêm 
montando suas estratégias de defesa, 

segundo fontes. O Valor apurou que o 
Mercado Livre tem se colocado à 
disposição do setor e de órgãos do 
governo para colaborar. Também tenta 
reforçar a percepção de que não faz parte 
do grupo de plataformas alvo da MP, por 
ter aprimorado controles internos. 
 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/24/receita-federal-
prepara-mp-para-combater-
camelodromo-virtual.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Mundo 

Rússia exige receber em 
rublos e abala o mercado de 
gás 
 
Mas objetivo da medida, anunciado 
ontem pelo presidente Vladimir Putin, 
ainda é incerto e preocupa o setor de 
energia 
 
Por Nina Chestney — Reuters, de 
Londres 
24/03/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, 
disse ontem que o país cobrará de países 
“hostis” o pagamento em rublos por 
vendas de gás, o que provocou uma 
disparada dos preços do gás na Europa, 
por causa dos temores de que a iniciativa 
possa exacerbar a crise energética da 
região. 
 
A dependência que os países europeus 
têm do gás russo para aquecer suas casas 
e alimentar suas economias foi jogada 
no centro das atenções desde que 
Moscou enviou tropas para invadir a 
Ucrânia e, em seguida, o Ocidente impôs 
sanções com o objetivo de a isolar a 
Rússia economicamente. 
 
Com a situação financeira cada vez mais 
apertada e a União Europeia (UE) 
dividida sobre a ideia de impor sanções 
ao setor de energia da Rússia, Putin 
revidou com uma mensagem clara: se 
vocês querem nosso gás, comprem nossa 
moeda. 
 
“A Rússia, é claro, continuará a fornecer 
gás natural de acordo com os volumes e 
preços... fixados nos contratos já 
fechados”, disse Putin em uma reunião 
com ministros do governo transmitida 
pela TV. “As mudanças só afetarão a 
moeda de pagamento, que passará a ser 
o rublo”, acrescentou. 
 

O gás da Rússia responde por cerca de 
40% do consumo total da Europa e as 
importações da UE do gás russo têm 
variado de € 200 milhões a € 800 
milhões por dia neste ano, até o 
momento. 
 
A possibilidade de que uma mudança na 
moeda de pagamento possa 
desestruturar esse comércio levou a 
aumentos dos preços do gás no atacado 
em alguns países europeus de até 30% 
ontem. Os preços do gás no atacado no 
Reino Unido e na Holanda tinham 
disparado no fechamento de ontem. 
 
O rublo deu um salto breve para sua 
maior cotação em três semanas, de mais 
de 95 por dólar e, apesar de reduzir parte 
desses ganhos, ficou bem abaixo de 100 
depois do anúncio. A moeda russa já 
perdeu cerca de 20% desde 24 de 
fevereiro. 
 
“Se considerado literalmente, isso 
parece ser uma tentativa de sustentar o 
rublo, ao obrigar os compradores de gás 
a adquirirem a moeda, que está em 
queda livre, para poderem pagar”, disse 
Vinicius Romano, analista sênior da 
consultoria Rystad Energy. 
 
Putin disse que o governo e o banco 
central tinham uma semana para 
encontrar uma solução sobre como 
transferir essas operações para a moeda 
russa e acrescentou que a gigante russa 
do gás Gazprom receberia ordens para 
fazer as alterações correspondentes nos 
contratos de gás. 
 
Como os grandes bancos estão 
relutantes em negociar ativos russos, 
alguns compradores de gás russo na UE 
ainda não conseguiram esclarecer como 
poderão pagar pelo gás daqui para a 
frente. 
 
Várias empresas, entre as quais as 
grandes do setor de petróleo e gás Eni, 
Shell e BP, RWE e Uniper - a maior 
importadora alemã de gás russo - 
preferiram não comentar. 
 
Segundo a Gazprom, 58% de suas 
vendas de gás natural para a Europa e 
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países de outros continentes, em dados 
de 27 de janeiro, eram quitadas em 
euros. O dólar respondia por cerca de 
39% das vendas e, a libra esterlina, por 
3%, aproximadamente. 
 
A Comissão Europeia disse que pretende 
reduzir a dependência da UE do gás 
russo em 66% neste ano e prescindir, 
definitivamente, do fornecimento russo 
do combustível “bem antes de 2030”. 
Mas, ao contrário dos EUA e do Reino 
Unido, os países da UE não 
concordaram em adotar sanções contra 
o setor energético da Rússia, em vista de 
sua dependência. 
 
“Não se sabe com que facilidade os 
clientes europeus migrariam seus 
pagamentos para rublos em vista da 
escala dessas compras”, disse Leon 
Izbicki, da consultoria Energy Aspects. 
“Mas não há sanções em vigor que 
proíbam pagamentos de gás russo em 
rublos”, disse ele, acrescentando que o 
BC russo poderá fornecer liquidez 
adicional aos mercados de câmbio para 
que clientes e bancos europeus possam 
obter a quantidade necessária de rublos 
no mercado. 
 
No entanto, há interrogações sobre se a 
decisão da Rússia violaria ou não regras 
contratuais que foram pactuadas em 
euros. 
 
“Isso constituiria uma infração das 
regras de pagamento constantes dos 
atuais contratos”, disse uma fonte do 
governo polonês, acrescentando que a 
Polônia não pretende assinar novos 
contratos com a Gazprom após a 
expiração de seu acordo de longo prazo 
com a empresa, no fim deste ano. 
 
Porta-voz da fornecedora holandesa de 
gás Eneco, que compra 15% de seu gás da 
Wingas, subsidiária alemã da Gazprom, 
disse que tem um contrato de longo 
prazo em euros. “Não posso imaginar 
que vamos concordar em alterar suas 
cláusulas.” 
 
O premiê holandês, Mark Rutte, disse 
ontem que é necessário mais tempo para 
esclarecer a exigência da Rússia e a 

relação que ela teria com as regras das 
sanções. 
 
Neil Shearing, economista-chefe da 
Capital Economics, sinalizou surpresa 
com a medida. “Não é um movimento 
óbvio para mim, já que a economia russa 
precisa de uma oferta de moeda 
estrangeira para pagar as importações, e 
a energia é uma das poucas fontes 
restantes”, disse ele. 
  
https://valor.globo.com/mundo/notici
a/2022/03/24/russia-exige-receber-
em-rublos-e-abala-o-mercado-de-
gas.ghtml 
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Legislação 

STJ determina tributação de 
créditos do Reintegra pelo 
Imposto de Renda e CSLL 
 
1ª Seção pacificou entendimento da 
Corte sobre o programa de incentivo à 
exportação 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
24/03/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Gurgel de Faria: sem expressa 
disposição legal em contrário, o crédito 
do Reintegra deve compor o lucro 
operacional — Foto: Divulgação 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu que as empresas têm que incluir 
na base de cálculo do Imposto de 
Renda (IRPJ) e 
da CSLL os créditos obtidos por meio 
do Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários (Reintegra). Esse 
entendimento vale para os casos 
anteriores à Lei nº 13.043, de 2014 - que 
reinstituiu o benefício. 
 
A decisão foi proferida ontem na 1ª 
Seção, colegiado que uniformiza o 
entendimento a ser adotado nas turmas 
que julgam as questões de direito 
público na Corte (1ª e 2ª). A partir de 
agora, portanto, as chances dos 

contribuintes em relação a esse tema 
praticamente se esgotam. 
 
A 1ª Turma, que geralmente decidia 
contra a tributação, passará a replicar o 
precedente da 1ª Seção nos seus 
julgamentos. A jurisprudência, dessa 
forma, será revertida em favor 
da Fazenda Nacional. 
 
O Reintegra é um programa criado 
em 2011, época do governo de Dilma 
Rousseff (PT), por meio da Lei nº 
12.546, para incentivar as exportações, 
por meio do ressarcimento de custos 
tributários das exportadoras. Há 
discussão em relação ao cálculo do IRPJ 
e da CSLL porque não existia, nessa 
norma, previsão sobre o tema. 
 
Isso só ocorreu com a lei de 2014. Passou 
a constar de forma expressa, no artigo 
21, que os créditos não devem ser 
incluídos nas bases do PIS e da Cofins e 
do Imposto de Renda e da CSLL. Por 
isso, a discussão é específica ao período 
anterior. 
 
Os ministros julgaram o tema por meio 
de dois recursos. Um deles teve 
como relator o ministro Herman 
Benjamin e o outro, Gurgel de Faria. 
Ambos votaram a favor da tributação 
(EREsp 1879111 e EREsp 1901475). 
 
Eles repetiram o posicionamento que 
emitiam nas turmas. Herman Benjamin 
é integrante da 2ª Turma, que já vinha 
julgando o tema nesse sentido. Já Gurgel 
de Faria faz parte da 1ª Turma e 
costumava ficar vencido. 
 
O ministro Gurgel de Faria entende o 
Reintegra como uma espécie 
de subvenção de custeio. Por esse 
motivo, segundo ele, tem de ser 
observado o regramento normativo em 
vigor no momento de aquisição dos 
créditos. 
 
“Nesse cenário, sem a expressa 
disposição legal em contrário, o crédito 
do Reintegra deve compor o lucro 
operacional e, assim, a base de cálculo 
do IRPJ e da CSSL”, afirmou ao votar. 
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Além dos dois relatores, os ministros 
Mauro Campbell Marques, Og 
Fernandes, Francisco Falcão e Assusete 
Magalhães entenderam pela tributação. 
O placar fechou em seis a três. 
 
Ficaram vencidos os ministros Regina 
Helena Costa, Manoel Erhardt e 
Benedito Gonçalves. Todos eles são 
integrantes da 1ª Turma do STJ. 
 
Para esse grupo de ministros, os créditos 
têm de ser considerados como mero 
ressarcimento e não como uma receita 
nova, que possa configurar acréscimo 
patrimonial. Por esse motivo, então, não 
haveria a tributação. 
 
“Se reconhece que é um incentivo fiscal, 
como incluir na base de cálculo dos 
tributos?”, disse Regina Helena Costa ao 
votar. 
 
A lei que instituiu o Reintegra, a nº 
12.546, previa a concessão do benefício 
até 31 de dezembro de 2012. Essa norma 
permitia a apuração de um crédito 
mediante a aplicação de percentual de 
3% sobre a receita de exportação. Os 
valores poderiam ser utilizados pelas 
empresas para pagamento de débitos 
tributários ou ressarcimento em espécie. 
 
Em 2012, antes de vencer o prazo, foi 
editada a Medida Provisória (MP) nº 
601 para estender o benefício até 
dezembro de 2013. Foi a Lei nº 13.043, 
de 2014, no entanto, que tornou o 
programa válido por período 
indeterminado e, pela primeira vez, 
tratou sobre a exclusão dos valores do 
Reintegra do cálculo do IRPJ e da CSLL. 
Ficou estabelecido, além disso, que o 
percentual aplicado sobre a receita 
passaria a ser definido pelo Ministério 
da Fazenda - hoje Ministério da 
Economia. 
 
A decisão da 1ª Seção consolida o 
entendimento que vinha sendo 
defendido pela Fazenda Nacional. O 
procurador Thiago Silveira, 
coordenador-geral da representação 
judicial da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) no STJ, diz 
que para os casos de subvenção corrente 

para custeio - como o Reintegra - há 
previsão expressa em lei de que existe 
tributação. 
 
“A legislação de regência do Imposto de 
Renda estabelece textualmente que as 
subvenções para custeio recebidas de 
pessoas jurídicas de direito público ou 
privado devem ser computadas no lucro 
operacional, ou seja, integram a base de 
cálculo do IRPJ”, afirma Silveira. 
 
E o mesmo entendimento, frisa o 
procurador, vale para a determinação da 
base de cálculo da CSLL. “Autorizar a 
exclusão dos valores apurados no 
Reintegra da base de cálculo do IRPJ e 
da CSLL, sem dispositivo autorizando 
essa exclusão, terminaria por surtir os 
mesmos efeitos de uma isenção não 
prevista em lei”, diz o procurador. 
 
As empresas envolvidas nos dois 
recursos julgados na 1ª Seção ainda 
podem apresentar embargos de 
declaração. Por meio desse recurso, 
porém, não se consegue modificar o 
mérito. Serve apenas para esclarecer 
dúvidas e omissões do acórdão. 
  

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

a/2022/03/24/stj-determina-tributacao-

de-creditos-do-reintegra-pelo-imposto-

de-renda-e-csll.ghtml 
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Economia 

Em nova briga contra Ambev, 
Heineken quer fim dos 
acordos de exclusividade com 
bares 
 
Cervejaria holandesa acusa concorrente 
de abuso de poder. Associação de bares 
e restaurantes diz que todas as marcas 
adotam a mesma postura, que lesa 
consumidores e estabelecimentos 
 
Ivan Martínez-Vargas 
24/03/2022 - 10:27 / Atualizado em 
24/03/2022 - 10:55 
 

Duas maiores cervejarias do país, 

Ambev e Heineken estão em disputa no 

Cade Foto: Pixabay 

 
SÃO PAULO — Mais um round da 

guerra entre grandes cervejarias por 

causa de contratos de exclusividade na 

venda de bebidas firmados com bares e 

restaurantes foi iniciado na terça-feira. 

A briga entre gigantes, que dura quase 

20 anos, agora teve como fato novo uma 

denúncia feita pela Heineken ao Cade 

(órgão antitruste brasileiro) contra o que 

a empresa considera ser um abuso da 

concorrente Ambev. 

 

Na nova batalha, a cervejaria holandesa 

quer o fim e todos os acordos, escritos ou 

verbais, de exclusividade com bares, 

restaurantes e boates, inclusive os que 

ela mesma pratica. 

 

A cervejaria holandesa afirma que a 

Ambev abusa de sua posição de líder do 

setor (tem mais de 60% de participação 

de mercado) para restringir a 

competição de suas concorrentes por 

meio de "relações de exclusividade com 

pontos de venda no canal frio (bares, 

restaurantes e boates) mediante o 

fornecimento aos PDVs (pontos de 

venda) de pagamentos de luvas, 

concessão de descontos não lineares, 

oferta de materiais e outras 

bonificações". Com isso, limitaria a 

liberdade de escolha do consumidor. 

 

A prática é comum e antiga em todo o 

mercado de bebidas, praticada inclusive 

pela Heineken e pelo Grupo Petrópolis 

(dono da Itaipava), que têm 

respectivamente cerca de 25% e 15% de 

mercado. Em seu questionamento, 

porém, a Heineken busca colocar um fim 

aos acordos que limitem o acesso de 

concorrentes no setor, inclusive, no 

limite, os que ela própria pratica. 

 

O principal alvo da conduta da Ambev 

atualmente, de acordo com a Heineken, 

é conquistar a exclusividade em 

estabelecimentos tidos como ‘premium’, 

localizados em regiões e bairros nobres 
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das principais cidades do país, e 

“reconhecidos (...) por contar com um 

público de maior renda e 

influenciadores sociais, chave para as 

estratégias de construção de marca". 

 

A Heineken diz no processo ter feito um 

mapeamento de potenciais clientes no 

ano passado em 11 grandes cidades no 

país, entre elas São Paulo, Rio de 

Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo 

Horizonte e Salvador. 

 

Nesse estudo, constatou que 90% dos 

estabelecimentos "afirmaram (à 

empresa) ter contratos de exclusividade, 

escritos ou não, com a Ambev". Em 

contrapartida a esses contratos, os 

pontos de venda receberiam 

"bonificações e pagamentos em 

dinheiro". 

 

A empresa ainda diz ter feito "extensa 

pesquisa de campo" com 1.048 

estabelecimentos premium "em bairros 

estratégicos" de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Entram nessa lista a Zona Sul 

carioca e regiões como Vila Madalena e 

Itaim Bibi. Nessas regiões, 35% dos 

pontos de venda "vendem somente as 

marcas da Ambev ou declaram manter 

exclusividade com a Ambev", segundo a 

Heineken. Entre as casas noturnas, o 

índice chega a 45%. 

 

Em sua petição, a Heineken argumenta 

que, durante a pandemia, o assédio da 

Ambev sobre os bares, inclusive entre 

clientes da Heineken, aumentou. Ao 

Cade, a empresa pediu uma medida 

preventiva que proíba a Ambev de 

firmar com novos estabelecimentos 

novos acordos (escritos ou verbais) que 

impeçam a atuação de suas 

concorrentes. 

 

Para a Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (Abrasel), as “relações de 

exclusividade” são uma prática de 

mercado que deveria acabar. Paulo 

Solmucci, presidente da entidade, diz 

que contratos similares são praticados 

tanto por Ambev quanto por Heineken e 

Grupo Petrópolis (fabricante da 

Itaipava). 

 

Segundo empresários do setor ouvidos 

pelo GLOBO, se antes a exclusividade 

era abertamente estipulada em 

contratos, na maioria dos casos ela 

ocorre hoje por meio de contratos que 

estipulam a preferência de compra de 

um fornecedor específico de cerveja em 

troca de investimentos no 

estabelecimento. 

 

Na prática, o acordo pode ainda ser 

verbal e, quase sempre, proíbe ou 

inviabiliza compras de outros 

fornecedores. 

 

Solmucci diz que a associação vai pedir 

para entrar no processo como parte 

interessada para defender o fim desse 
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tipo de acordo que barra a concorrência 

nos pontos de venda. 

 

— A exclusividade lesa o consumidor e o 

estabelecimento. Quem fecha o contrato 

(de exclusividade) pega um dinheiro (da 

cervejaria) e lá na frente acaba pagando 

mais caro pelo produto. Os contratos 

passaram a ser nos últimos anos de 

preferência, mas o fato é que não existe 

uma prática da Ambev diferente da 

Heineken, que também estipula essas 

barreiras de entrada às concorrentes — 

diz ele. 

 

A nova briga no Cade é mais um capítulo 

de uma novela iniciada há quase 20 anos 

quando a Schincariol (hoje parte do 

grupo Heineken) entrou no Cade contra 

o programa de fidelidade Tô Contigo, da 

então recém-criada Ambev. 

 

Em 2007, a Kaiser, hoje também parte 

do portfólio da Heineken, abriu outra 

representação conta a Ambev com 

questionamentos similares que 

resultaram na celebração de um Termo 

de Compromisso de Cessação (TCC) em 

2015 entre a Ambev e o Cade que 

limitava a prática dos contratos de 

exclusividade a 8% dos pontos de venda, 

com limites de volume. 

 

O acordo tinha validade de cinco anos e 

expirou em meio à pandemia. Segundo a 

Heineken, é a partir da expiração do TCC 

que a conduta da Ambev teria voltado a 

ser agressiva. 

Para amparar seus pedidos, a cervejaria 

arrolou casos recentes de proibições de 

contratos de exclusividade a cervejarias 

da AB Inbev, controladora da Ambev, 

impostas por órgãos reguladores de 

outros países da América Latina, como 

Equador, Argentina, República 

Dominicana e Uruguai. 

 

Em nota, a Heineken afirma que decidiu 

“tomar as medidas legais cabíveis com o 

objetivo de acabar com esse tipo de 

contrato” no setor “após evidências 

recorrentes da prática abusiva de 

acordos de exclusividade pela 

concorrência”. 

 

Para a empresa, “embora sejam 

legalizados em determinadas situações e 

praticados em menor escala pelo Grupo 

Heineken, (esses acordos) 

invariavelmente beneficiam a empresa 

que mantém posição dominante 

(Ambev), criando barreiras à entrada e 

ao crescimento de pequenas e grandes 

cervejarias e limitando a diversidade de 

produtos disponíveis ao consumidor”. 

 

Do outro lado, na Ambev a 

representação tem sido vista como mais 

do mesmo. Pessoas familiarizadas com o 

tema afirmam que não há, de fato, 

nenhuma ofensiva em curso por parte da 

líder de mercado para ampliar os 

acordos de exclusividade. A prática 
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atual, realizada por todas as cervejarias, 

é realidade do mercado e demanda dos 

bares, segundo essa visão. 

 

A Ambev afirma, também em nota, que 

suas práticas “são regulares e respeitam 

a legislação concorrencial brasileira”. 

 

“Em 2020, o CADE atestou que o termo 

de ajuste de conduta acordado em 2015 

estava integralmente cumprido. Mesmo 

sem ter a obrigação, continuamos 

monitorando os mesmos indicadores em 

todas as regiões do país e eles seguem 

dentro do acordado anteriormente. Na 

Ambev seguimos com nosso 

compromisso de manter um ambiente 

concorrencial justo e para isso 

contamos, há mais de uma década, com 

um comitê formado por membros 

externos que acompanha nosso 

programa de compliance concorrencial”, 

diz o documento. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/em-nova-briga-contra-ambev-
heineken-quer-fim-dos-acordos-de-
exclusividade-com-bares-25446236 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/em-nova-briga-contra-ambev-heineken-quer-fim-dos-acordos-de-exclusividade-com-bares-25446236
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/em-nova-briga-contra-ambev-heineken-quer-fim-dos-acordos-de-exclusividade-com-bares-25446236
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https://oglobo.globo.com/economia/negocios/em-nova-briga-contra-ambev-heineken-quer-fim-dos-acordos-de-exclusividade-com-bares-25446236
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Procon-SP notifica LinkedIn 
por barrar anúncios de vagas 
para negros e indígenas 
 
Órgão solicitou explicações à 
representação brasileira da empresa, 
que classificou as ações afirmativas 
como 'discriminatórias' 
 
O Globo 
23/03/2022 - 17:09 / Atualizado em 
23/03/2022 - 21:54 
 

LinkedIn deverá explicar critérios para 

avaliação de vagas Foto: MARTIN 

BUREAU / AFP 

 
RIO — O Procon-SP notificou o Linkedin 

a prestar explicações sobre a exclusão da 

platatorma de anúncios de vagas de 

emprego com preferência a candidatos 

negros e indígenas. A empresa deverá 

esclarecer quais políticas norteiam os 

anúncios de oportunidades de trabalho e 

como os anunciantes são informados da 

mesma. 

 

A plataforma terá que informar ainda 

quais tipos de vagas podem ser 

divulgadas, critérios necessários para as 

publicações e como a informação é 

passada ao anunciante no caso de 

exclusão da mensagem veiculada. 

Outro ponto que o LinkedIn também 

deverá esclarecer ao Procon-SP é se os 

anunciantes recebem algum suporte 

para elaboração das publicações. 

 

A empresa deverá responder aos 

questionamentos do órgão até esta 

quinta-feira, 24 de março. 

 

 — A Convenção Interamericana contra 

o Racismo prevê ações afirmativas e o 

Ministério Público do Trabalho já emitiu 

nota técnica acerca da licitude da 

contratação conforme anunciada, de 

modo que a política do LinkedIn pode 

estar violando os direitos dos 

consumidores usuários da plataforma. 

Por esse motivo o pedido de 

esclarecimentos sobre a suspensão dos 

anúncios direcionados a candidatos 

negros e indígenas  —  explica Fernando 

Capez, diretor executivo do Procon-SP. 

 

MAIS MULHERES OCUPAM 

CADEIRAS EM CONSELHOS DE 

GRANDES MARCAS; VEJA LISTA 

 

  

Anitta entre David Vélez e Cristina 

https://oglobo.globo.com/economia/mais-mulheres-ocupam-cadeiras-em-conselhos-de-grandes-marcas-veja-lista-25128872
https://oglobo.globo.com/economia/mais-mulheres-ocupam-cadeiras-em-conselhos-de-grandes-marcas-veja-lista-25128872
https://oglobo.globo.com/economia/mais-mulheres-ocupam-cadeiras-em-conselhos-de-grandes-marcas-veja-lista-25128872
https://oglobo.globo.com/economia/mais-mulheres-ocupam-cadeiras-em-conselhos-de-grandes-marcas-veja-lista-25128872
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Junqueira, cofundadores do Nubank. 
Cantora tem cadeira no Conselho de 
Administração do Nubank Foto: 
Divulgação 
 

Taís Araújo se tornou embaixadora do 
Banco Votorantim (BV). Atriz irá 
participar da cocriação de produtos e 
serviços Foto: Divulgação 
 

A atriz Marina Ruy Barbosa se tornou 
embaixadora do Banco Safra Foto: 
Reprodução 
 

A apresentadora e humorista Tatá 
Werneck se tornou embaixadora do 
Next, banco digital do grupo Bradesco 
Foto: Divulgação 

A jogadora Marta se tornou líder de 
diversidade e inclusão do grupo LATAM 
Foto: Divulgação 
 

Anúncios de vagas deletados 

 
A instituição de pesquisa Laut e a start-

up de tecnologia QuintoAndar são 

exemplos de empresas que tiveram os 

anúncios de vagas destinadas a 

candidatos negros excluídas do 

LinkedIn. 

 

Perguntado sobre o caso da Laut, o 

LinkedIn afirmou, em nota, que 

compreende que países como o Brasil 

possuem uma legislação que permite 

que empregadores apliquem tais 

critérios nos processos de seleção, mas 

que acredita que “pessoas com os 

mesmos talentos devem ter acesso às 

mesmas oportunidades “. 

 

Em resposta, a Laut disse que considera 

a interpretação da cláusula de não-

discriminação da política de moderação 

feita pelo LinkedIn incompatível com a 

lei brasileira e com a jurisprudência 

consolidada do STF, que é favorável a 

ações afirmativas que promovam grupos 

tradicionalmente discriminados. 
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O QuintoAndar também se manifestou a 

respeito dos anúcios de vaga tirados do 

ar pela plataforma. A empresa ressalta 

que "incentiva um ambiente plural e 

inclusivo, com multiplicidade de 

vivências e perspectivas", que não 

concorda com as ações que dificultam a 

inclusão de grupos minorizados no 

mercado de trabalho e finaliza dizendo 

que está aberta ao diálogo com o 

LinkedIn para mudanças efetivas na 

política da rede social. 

 

Realidade Brasileira 
 

 
No Brasil, as ações afirmativas em vagas 

de emprego, que priorizam a 

contratação de profissionais que 

pertencem a grupos que enfrentam 

desigualdades historicamente 

acumuladas, não apenas são permitidas, 

como incentivadas nas empresas. A 

informação é de Ricardo Sales, sócio da 

consultoria Mais Diversidade, que 

promove consultoria de RH inclusiva 

nas empresas. 

 

Sales se baseia na Nota Técnica nº 

001/2018 do Ministério Público do 

Trabalho, que diferencia dois tipos de 

discriminação: positiva e negativa. O 

documento explica que a finalidade da 

discriminação positiva é "selecionar 

pessoas que estejam em situação de 

desvantagem, tratando-as 

desigualmente e favorecendo-as com 

alguma medida que as tornem menos 

desfavorecidas", como funciona, por 

exemplo, a implantação de cotas raciais. 

— É constrangedor para o LinkedIn, 

porque eles se posicionam como aliados 

da diversidade. Imagino que esse seja 

um posicionamento global repolicado no 

Brasil de forma atípica, mas, aqui, as 

ações afirmativas têm respaldo na 

Constituição — analisa Sales. 

 

O documento do Ministério Público do 

Trabalho analisa A Lei do Racismo 

7716/89, que define os crimes 

resultantes de preconceito de raça, cor e 

etc, que estabelece no parágrafo 2º do 

artigo 4º que "ficará sujeito às penas de 

multa e de prestação de serviços à 

comunidade, incluindo atividades de 

promoção da igualdade racial, quem, em 

anúncios ou qualquer outra forma de 

recrutamento de trabalhadores, exigir 

aspectos de aparência próprios de raça 

ou etnia para emprego cujas atividades 

não justifiquem essas exigências". 

 

Segundo a nota, o objetivo do referido 

parágrafo é justamente impedir 

comportamentos discriminatórios 

resultantes da discriminação negativa 

(distinção baseada num estigma a ela 

atrelado, que favorece a exclusão, ao 

contrário da positiva, que incentiva a 

inclusão). 

 

A lei não impede, portanto, a 

possibilidade de uso das ações 
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afirmativas (discriminação positiva), 

desde que devidamente fundamentadas. 

 

Reclamações frequentes 

 
O empresário Ken Fujioka, sócio e co-

fundador da ADA Strategy, relata que 

anunciou no LinkedIn vagas 

direcionadas a candidatas mulheres e, 

posteriormente, publicou na plataforma 

oportunidades para mulheres pretas e 

pessoas transgênero. Nas duas ocasiões, 

as publicações saíram do ar. 

 

— O LinkedIn poderia abraçar o conceito 

de ações afirmativas em suas políticas. É 

uma empresa que, nos press releases, 

prega "diversidade", mas, na hora do 

embate real, prefere agir como homens 

brancos — diz o empresário. 

 

Sales explica que para promover 

diversidade dentro das empresas, as 

políticas de recrutamento devem ser 

intencionais, e a intencionalidade de 

contratação de pessoas que agregam à 

diversidade da companhia reside em 

ações afirmativas como as citadas acima: 

— A empresa deve avaliar o corpo de 

funcionários. Se ela percebe que nao é 

diversa, ela intencionalmente deve 

contratar esses profissionais específicos 

que faltam no quadro de empregados. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/de
fesa-do-consumidor/procon-sp-
notifica-linkedin-por-barrar-anuncios-
de-vagas-para-negros-indigenas-1-
25445339 
 

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/procon-sp-notifica-linkedin-por-barrar-anuncios-de-vagas-para-negros-indigenas-1-25445339
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Com apoio do governo, 
proposta prevê ressuscitar 
bônus a juízes e procuradores 
extinto em 2005 
 
Por meio de uma PEC, governo articula 
retomar o pagamento do quinquênio, 
que garante adicional de 5% do salário a 
cada 5 anos trabalhados, para reduzir 
pressão por reajustes; Congresso quer 
incluir outras categorias 
 
Daniel Weterman e Adriana Fernandes, 
O Estado de S.Paulo 
24 de março de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - O governo do 

presidente Jair Bolsonaro atua 

no Congresso para ressuscitar 

uma Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) que garante um 

benefício extra no contracheque de 

juízes e procuradores. 

 

O Estadão/Broadcast apurou que o 

Palácio do Planalto colocou a digital na 

demanda pela volta do chamado 

quinquênio (adicional de 5% 

do salário a cada cinco anos) para 

o Judiciário, mas senadores só 

aceitam apoiar o projeto se o benefício 

for ampliado para outras categorias. 

 

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro 

Nogueira, já discutiu a proposta 

com servidores interessados. No dia 

16 de fevereiro, o chefe da pasta se 

reuniu com o presidente do Tribunal de 

Justiça do Piauí (TJ-PI), desembargador 

José Ribamar Oliveira, seu reduto 

eleitoral, e recebeu a demanda. 

Procurada, a Casa Civil não se 

manifestou.  

Governo atua no Congresso para 

ressuscitar o quinquênio; proposta de 

retomar benesse estava parada no 

Senado.  Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

O movimento é visto nos bastidores 

como mais uma tentativa do governo de 

conceder benesses em ano 

eleitoral com custo fiscal e diminuir a 

pressão por reajuste nos salários do 

funcionalismo. Um aumento direto e 

mais amplo geraria um efeito cascata em 

todo o funcionalismo público, em uma 

escala de impacto maior para os cofres 

públicos. Com a volta apenas do 

adicional, o efeito seria menor. 

 

A verba indenizatória é cobiçada por 

juízes e procuradores, que passariam a 

receber o adicional acima do teto 

constitucional, de R$ 39,3 mil mensais. 

Como o quinquênio funciona como uma 

espécie de aumento salarial, mesmo que 

não seja incluído formalmente na 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec
https://tudo-sobre.estadao.com.br/salario
https://tudo-sobre.estadao.com.br/poder-judiciario
https://tudo-sobre.estadao.com.br/casa-civil-presidencia-da-republica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ciro-nogueira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ciro-nogueira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/servidor-publico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eleicoes-2022
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eleicoes-2022
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remuneração-base, a pressão geral dos 

magistrados e procuradores por reajuste 

poderia diminuir. 

 

Para magistrados e membros 

do Ministério Público, esse benefício 

já não existe desde 2005 - no Executivo 

ele acabou antes, em 1999. A proposta de 

retomá-lo estava parada no Senado, foi 

apresentada em 2013 e, desde então, 

diferentes cálculos de impacto foram 

apresentados. As projeções variam de 

R$ 1 bilhão a R$ 4 bilhões por ano para 

a União e governos estaduais. 

  

Procuradores e magistrados têm 

procurado senadores para pautar a PEC, 

tirando o texto da gaveta. De acordo com 

parlamentares ouvidos pela reportagem, 

há uma articulação em curso para a 

proposta ser votada diretamente no 

plenário, pois foi aprovada na Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ) em 2014, 

e ainda estender o benefício para outras 

categorias, como defensores públicos, 

integrantes da Advocacia-Geral da 

União (AGU) e delegados. 

 

“Não há como pensar a tríade sistêmica 

da Justiça sem a presença 

da Defensoria Pública, assim como 

não se pode admitir o alijamento de tão 

cara instituição da PEC nº 63/2013, por 

inegável violação à simetria 

constitucionalmente estabelecida aos 

membros de tais carreiras”, escreveu a 

senadora Soraya Thronicke (PSL-

MS) ao apresentar uma emenda para 

ampliar o benefício também para os 

defensores públicos.  

 

Emendas 

 
Com a movimentação de juízes e 

promotores, quatro emendas foram 

apresentadas para conceder o benefício 

a outras categorias desde o último dia 16. 

“Se aprovada a PEC 63, é importante 

reconhecer que os problemas que a 

proposta visa a corrigir não são 

exclusivos da magistratura e do 

Ministério Público, mas atingem todo o 

funcionalismo”, afirmou o 

senador Alessandro Vieira 

(Cidadania-SE), que apresentou uma 

emenda para estender a verba para todo 

o funcionalismo.  

 

O movimento dos servidores, que estava 

hibernando diante da crise 

dos combustíveis, aos poucos está 

sendo renovado. Ontem, na frente 

do Ministério da Economia, 

servidores fizeram protesto barulhento 

na mesma hora em que o secretário 

especial de Tesouro e 

Orçamento, Esteves Colnago, 

participava pela internet de debate 

organizado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU) e Federação das 

Indústrias de São Paulo 

(Fiesp) justamente sobre regras 

fiscais.   

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-publico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agu-advocacia-geral-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agu-advocacia-geral-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/defensoria-publica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Soraya%20Thronicke
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Soraya%20Thronicke
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alessandro-vieira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alessandro-vieira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/esteves-colnago
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fiesp-federacao-das-industrias-do-estado-de-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fiesp-federacao-das-industrias-do-estado-de-sao-paulo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fiesp-federacao-das-industrias-do-estado-de-sao-paulo
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https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,salarios-judiciario-
funcionalismo-adicional-
quinquenio,70004017911 

 
Retorne ao índice 
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Tecnologia 5G promete 
revolucionar experiência em 
transmissões esportivas 
 
Ainda em fase de testes no mundo, 
inovação já causa a expectativa de 
mudança na maneira de consumir 
futebol 
 
Caio Possati , especial para o 
Estadão 
24 de março de 2022 | 05h00 
Atualizado 24 de março de 2022 | 08h34 

 

Não há torcedor que não tenha se 

sentido frustrado por não conseguir 

comprar ingressos para aquela decisão 

tão esperada, seja ela qual for. Ou, então, 

aquela pessoa que está no estádio 

de futebol, mas não sabe dizer se o 

pênalti dado e validado pelo VAR 

(Árbitro de Vídeo) foi, de fato, bem 

marcado. Esses são sentimentos que 

fazem parte da rotina de quem consome 

esporte hoje. As tecnologias que vêm por 

aí, contudo, apontam para um futuro em 

que essas frustrações ficarão no passado. 

Com a pulverização e o incremento 

do 5G, a 5ª geração de internet móvel, 

por parte de emissoras e produtoras de 

conteúdo e de telecomunicação, 

as transmissões esportivas e seu 

consumo devem mudar radicalmente. 

Dentro dessas possibilidades, será 

possível assistir aos jogos de casa como 

se estivesse em campo ou arquibancada, 

saber se um lance duvidoso foi bem 

marcado ou não. Inovações que, 

segundo especialistas ouvidos 

pelo Estadão, podem ser 

implementadas em alguns anos com a 

consolidação do 5G. 

Inovações tecnológicas prometem 
revolucionar a maneira como o torcedor 
consome o esporte Foto: 
REUTERS/Rafael Marchante 
 

O QUE É O 5G? 

 
Em linhas gerais, o 5G é a quinta geração 

de redes de celulares, que é 

especificada por um conjunto de 

padrões que definem as frequências e os 

protocolos de comunicação para que 

dispositivos (smartphones) e 

infraestrutura (antenas) consigam se 

entender. “Uma vez especificados esses 

padrões, fabricantes de dispositivos 

conseguem produzir aparelhos 

compatíveis com a tecnologia, 

permitindo que as redes de celular sejam 

implantadas e os dispositivos de 

diversos fabricantes acessem essa rede 

usando a tecnologia 5G”, explica o 

professor do Instituto de 

Computação da Unicamp 

(Universidade Estadual de 

Campinas), Luiz Bittencourt. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/futebol
https://tudo-sobre.estadao.com.br/5g
https://tudo-sobre.estadao.com.br/telefone-celular
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Mas é na forma como funcionará que a 

nova rede costuma ser apresentada e 

compreendida. O 5G é reconhecido por 

três principais características: ser 

ultraveloz (pode ser 10 a 30 vezes 

mais rápida do que a rede 4G); a 

baixa latência, que corresponde ao 

tempo de resposta que o dispositivo 

apresenta para se conectar à rede; e a 

alta capacidade de processamento e 

transmissão de dados - que 

metaforicamente pode ser associado ao 

aumento da largura de uma estrada que 

permite maior quantidade de tráfego. 

 

A partir desses três pilares, as 

transmissões esportivas e, por 

consequência, a forma como os 

espectadores consomem o esporte 

tendem a mudar drasticamente 

comparado ao que é hoje. Segundo 

especialistas, o 5G terá a capacidade de 

proporcionar muito mais do que uma 

transmissão estável ou sem delays 

(atrasos). O tempo de tudo será real. Em 

geral, experiências imersivas geradas 

pela tecnologia de Realidade Virtual 

(RV) e Realidade Aumentada (RA), além 

do aumento da customização do próprio 

consumo (assistir como eu quero e da 

forma como quero), estarão no cardápio 

de degustação oferecido pela rede. 

 

SATÉLITE X 5G 

 
Para entender como o 5G vai 

transformar a forma de transmitir e 

consumir esporte é necessário entender 

o funcionamento desse processo 

atualmente. Utilizando o esporte mais 

popular do mundo como 

exemplo, Ricardo Souto, Head de 

Transmissão da LiveMode, startup 

responsável que realiza a transmissão e 

comercialização de direitos dos jogos 

do Campeonato Paulista e da Copa 

do Nordeste, afirma que o processo de 

produção de partidas de futebol no 

Brasil ainda é dependente de uma 

tecnologia que não está veiculada à 

internet. Se vale de satélites. 

 

“A produção dos eventos esportivos”, 

explica Souto, “é feita via satélite”. Ou 

seja: “Câmeras são instaladas na beira 

do campo, transformando o ambiente 

em um grande estúdio. Os sinais dessas 

imagens são levados até uma unidade 

móvel, que recebe e sobe esses sinais 

para um satélite em órbita. Do satélite, 

as imagens são enviadas de volta às 

emissoras que detêm os direitos de 

transmissão, que chegam à casa das 

pessoas por meio dos aparelhos”, 

explica. 

 

No atual sistema resumido por Souto, os 

satélites não permitem a chegada de 

uma alta quantidade de sinais vindo das 

câmeras, o que limita a transmissão dos 

dados e o fluxo das informações. 

 

“É um gargalo de distribuição de 

imagens.” Como uma estrada 

engarrafada. Isso faz com que os 

https://esportes.estadao.com.br/classificacao/futebol/campeonato-paulista/2022
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copa-do-nordeste
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copa-do-nordeste
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espectadores assistam às partidas em 

um sequenciamento único de imagens. 

Isto é: enquadramento no treinador, que 

segue para a imagem do campo, que 

fecha na torcida. No 5G, isso muda: as 

pessoas terão autonomia para escolher 

as imagens. “Essa é a primeira coisa que 

chamou a atenção da gente com o 5G, 

porque essa tecnologia acaba com o 

gargalo. Você passa a ter uma internet 

mais rápida, disponível e ampla, capaz 

de tirar mais sinais disponíveis do 

estádio”, diz Souto. 

 

Com a tecnologia 5G, uso do celular para 
acompanhar transmissões esportivas vai 
ser cada vez mais comum Foto: Kim 
Kyung-Hoon/Reuters 
 

A nova rede, com capacidade de 

transmitir mais dados, permite que as 

produtoras sejam mais criativas na 

forma de trabalhar o conteúdo. Fica 

viável, por exemplo, instalar uma 

microcâmera no juiz e dar ao espectador 

a opção de assistir ao jogo pelo ponto de 

vista deste personagem, de dentro do 

campo. 

 

“Essas possibilidades vão surgindo 

conforme se vai aumentando a 

transmissão de mais dados para além 

daquela imagem vertical e horizontal 

bidimensional que a gente vê em um 

jogo”, afirma Bruno Maia, professor de 

Marketing da PUC-Rio e fundador e 

CEO da Feel the Match, startup que 

desenvolve negócios e propriedades de 

conteúdos ao esporte. “Quando o 5G 

começar a ser testado, vão se criar 

milhões de possibilidades de interações. 

Você pode, com muito mais facilidade, 

ter uma transmissão em que o 

espectador escolhe três formas 

diferentes de assistir ao mesmo jogo de 

futebol, por exemplo”, salienta Maia. 

 

CUSTOMIZAÇÃO 

 
“Interação” e “escolha” são duas 

palavras ditas por Bruno Maia que vão 

ao encontro das capacidades do 5G e 

podem vir a ser rotina para os torcedores 

em um futuro próximo. Como as 

produtoras de conteúdo vão desfrutar de 

tecnologia mais rápida e que gera 

capacidade para suportar uma 

quantidade alta de dados, as produções 

de conteúdos tendem a ser mais 

inovadoras do que apenas o aumento da 

disponibilidade de imagens. 

 

A primeira novidade, como mencionado, 

é a quebra do gargalo que viabiliza a 

transmissão simultânea de imagens e 

permite que o espectador escolha como 

deseja assistir à partida – seja pela 

perspectiva de um atleta ou pela 

movimentação dele em campo, de um 

canto do estádio ou do meio do gramado. 
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As opções estarão disponíveis como se 

fossem um cardápio. 

 

Contudo, há também o possível 

desenvolvimento de novas ferramentas 

interativas que podem ampliar essa 

customização e transformar a forma 

como se consome o evento esportivo. O 

5G vai permitir que as pessoas 

consigam, por meio do uso de um óculos 

de realidade virtual, assistir a um jogo de 

casa e se sentam como se elas estivessem 

dentro do estádio ou, até mesmo, no 

gramado – uma prática já adotada 

pela NBA. 

 

“É possível posicionar uma câmera perto 

do banco de reservas e fazer o torcedor 

assistir a uma partida desse ângulo”, diz 

Ricardo Souto, head da LiveMode. 

“Então, o 5G tem um potencial de 

promover experiências altas aos 

consumidores”, reforça. Bruno Maia 

pensa em outras inovações. “Hoje a 

gente consegue reproduzir a imagem e o 

som por meio da realidade virtual. Eu 

não sei se daqui a alguns anos vamos 

conseguir reproduzir o cheiro também 

das coisas”, provoca. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

 
Outra funcionalidade que pode ser 

aplicada pelo 5G é o de produção e 

disponibilidade de informações e 

conteúdo em tempo real. Poderá ser 

possível apontar para um jogador com a 

câmera do smartphone e extrair dados, 

estatísticas ou qualquer outra 

informação dele, como distância, 

velocidade percorrida ou frequência de 

batimentos cardíacos. “Imagina que 

legal seria poder ver os batimentos 

cardíacos de um jogador e do goleiro no 

momento de uma cobrança de pênalti”, 

exemplifica Souto. 

 

Ambos, contudo, reforçam que essas 

criações ainda estão no plano das ideias 

e que poucas experimentações no 

mundo ainda foram feitas. A fase é de 

testes e de descobrimentos, de saber se 

funciona ou não, de descobrir limites ou 

ignorá-los. Mas, entre os especialistas 

ouvidos pelo Estadão, não há dúvidas: 

o 5G vai transformar a forma como se 

produz, transmite e consome esporte. 

Como? Não se sabe. 

 

Na Alemanha, uma maneira de se 

apropriar do 5G está sendo praticada há 

meses. Na Bundesliga, o Campeonato 

Alemão, torcedores que assistem aos 

jogos in loco em determinados estádios 

já conseguem usufruir da 

funcionalidade de replay instantâneo. 

Portanto, um gol ou uma jogada 

duvidosa pode ser conferido no celular 

instantes após o lance ter acontecido. 

 

A NBA já testou a tecnologia de 

realidade virtual, permitindo que 

torcedores, de casa, acompanhassem 

uma partida como se estivessem dentro 

do ginásio. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/nba-national-basketball-association
https://esportes.estadao.com.br/classificacao/futebol/campeonato-alemao/2021-2022
https://esportes.estadao.com.br/classificacao/futebol/campeonato-alemao/2021-2022
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OUTROS IMPACTOS 

 
Porém, são experimentos que 

dificilmente devem chegar ao Brasil em 

2022. Diferentemente da Alemanha e 

dos EUA, que já adotaram o 5G e 

possuem estádios e arenas com 

infraestrutura capaz de fazer a rede 

funcionar, o País ainda dá os primeiros 

passos para o uso da quinta geração da 

rede. 

 

No fim do ano passado, foi realizado o 

leilão, entre as operadoras, para a 

concessão da exploração de faixas de 

frequência do 5G distribuídas no Brasil. 

Hoje, parte das capitais e algumas 

cidades brasileiras já estão aptas a 

receber a 5.ª geração de internet móvel. 

Espera-se que, quando chegar de vez ao 

País, isso venha a gerar transformações 

tanto do ponto de vista de transmissão 

quanto comercial. 

 

De acordo com holandês Jan Kees Moss, 

analista de investimentos e mestre em 

gestão esportiva internacional, o 5G vai 

ajudar a tornar as transmissões mais 

flexíveis e baratas para as empresa. 

“Como a infraestrutura será mais 

flexível, mais conteúdo poderá ser 

produzido, sendo positivo para as 

receitas. Do lado do custo, também há 

benefícios, pois as câmeras 5G não 

exigem cabos, enquanto as produções 

podem ser enviadas diretamente para 

um hub central. Satélites e caminhões 

não serão mais necessários”, escreveu 

Moss no blog “Sporttomorrow”, 

dedicado a falar sobre inovação 

esportiva. 

 

Ele afirma que essas melhorias podem 

aumentar a quantidade de concorrentes 

na transmissão das partidas. Ricardo 

Souto entende que a possibilidade de 

maior geração de imagens e conteúdos 

pode ser melhor aproveitada 

comercialmente pelas empresas. “As 

marcas vão poder oferecer câmeras 

exclusivas e comercializar essas imagens 

com os consumidores. Então, o 5G vai 

trazer também um significativo impacto 

comercial no esporte”, acredita. 

   
https://esportes.estadao.com.br/notici
as/futebol,tecnologia-5g-promete-
revolucionar-experiencia-em-
transmissoes-esportivas,70004017925 

 
Retorne ao índice 

  

https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,tecnologia-5g-promete-revolucionar-experiencia-em-transmissoes-esportivas,70004017925
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,tecnologia-5g-promete-revolucionar-experiencia-em-transmissoes-esportivas,70004017925
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,tecnologia-5g-promete-revolucionar-experiencia-em-transmissoes-esportivas,70004017925
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,tecnologia-5g-promete-revolucionar-experiencia-em-transmissoes-esportivas,70004017925
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Economia 

Itaúsa e Votorantim oferecem 
R$ 4,1 bi por fatia da Andrade 
Gutierrez na CCR 
 
Movimento indica nova reviravolta em 
porção da CCR que a Andrade Gutierrez 
quer vender 
 
23.mar.2022 às 20h41Atualizado: 
23.mar.2022 às 22h05 
 
Tatiana BautzerAlberto Alerigi Jr. 
SÃO PAULO | REUTERS 

 
Votorantim e Itaúsa formalizaram nesta 
quarta-feira (23) proposta de R$ 4,1 
bilhões pela fatia da Andrade Gutierrez 
na concessionária de 
infraestrutura CCR. 

A oferta, já aceita pela Andrade 
Gutierrez, envolve 300,15 milhões de 
ações, a R$ 13,75 cada, ou 14,9% da CCR, 
afirmou a Votorantim, que investirá R$ 
1,3 bilhão do total. O valor representa 
um prêmio de 5% sobre o valor de 
fechamento da ação da CCR nesta 
quarta-feira na B3, de R$ 13,10. 

Considerando a participação de 5,8% da 
CCR já detida pela Votorantim, ao final 
da transação, Votorantim e Itaúsa terão 
cada uma cerca de 10,3% do capital da 
CCR. 

 

Rodovia Presidente Dutra, administrada 
pela CCR, no sentido São Paulo - Ronny 
Santos/Folhapress 
A Reuters publicou mais cedo, citando 
fontes, que Votorantim e Itaúsa haviam 
formado parceria para comprar a fatia 
da Andrade Gutierrez na CCR por cerca 
de R$ 4 bilhões. 

A Andrade Gutierrez havia concordado 
em maio do ano passado em vender sua 
participação na CCR para o IG4 Capital 
por R$ 4,6 bilhões, mas o negócio 
fracassou. 

No mês passado, a Reuters revelou que o 
grupo peruano Aenza, controlado pelo 
fundo de IG4, entregou proposta pelo 
negócio, mas depois a Andrade 
Gutierrez decidiu entrar em negociações 
exclusivas com Itaúsa e Votorantim, 
disse uma fonte. 

Mais cedo nesta quarta-feira, o Brazil 
Journal publicou que a Itaúsa e a 
Votorantim acertaram exclusividade 
para comprar a fatia na CCR. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/votorantim-e-itausa-
negociam-compra-de-fatia-da-ccr-por-
r-4-bi-diz-agencia.shtml 

•  

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ccr-vence-leilao-e-arremata-presidente-dutra-e-br-101-no-trecho-rio-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ccr-vence-leilao-e-arremata-presidente-dutra-e-br-101-no-trecho-rio-sp.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/2022/03/votorantim-e-itausa-negociam-compra-de-fatia-da-ccr-por-r-4-bi-diz-agencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/votorantim-e-itausa-negociam-compra-de-fatia-da-ccr-por-r-4-bi-diz-agencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/votorantim-e-itausa-negociam-compra-de-fatia-da-ccr-por-r-4-bi-diz-agencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/votorantim-e-itausa-negociam-compra-de-fatia-da-ccr-por-r-4-bi-diz-agencia.shtml
http://www.folha.com.br/
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Economia 

Avanço de big techs e fintechs 
também gera riscos, diz órgão 
internacional 
 
Brechas no setor dificultam trabalho de 
regulação por parte das autoridades, 
aponta FSB 
 
23.mar.2022 às 15h00 
 
Lucas Bombana 
SÃO PAULO 

 
As medidas de isolamento social para 
frear a transmissão do coronavírus 
aceleraram a tendência de digitalização 
dos serviços financeiros no varejo, com 
implicações para a sociedade que 
precisam ser acompanhadas com 
atenção a partir de agora. 

Segundo o Conselho de Estabilidade 
Financeira (FSB, na sigla em inglês), 
órgão internacional que monitora e faz 
recomendações sobre o sistema 
financeiro global, o desenvolvimento 
das big techs e das fintechs pode trazer 
benefícios aos clientes, como maior 
eficiência de custos e inclusão financeira 
mais ampla para grupos desassistidos. 

No entanto, o FSB assinala também que 
o avanço das novas empresas digitais no 
ramo das finanças pode trazer 
implicações negativas. O alerta foi feito 
em relatório publicado na segunda-feira 
(21). 

Entre os pontos de atenção, o órgão 
elenca o número relativamente limitado 
de provedoras de serviços em 
determinados segmentos de atuação, a 
complexidade e falta de transparência 
das atividades correlatas dessas 
empresas, e incentivos em potencial 
para assumir maior risco para manter os 
níveis de rentabilidade. 

 
Logos das empresas Facebook, Google e 
Twitter - 1.mar.2022/Reuters 
 
"Também pode haver riscos à proteção 
dos consumidores por conta da maior 
dependência tecnológica e relativas à 
proteção de dados", aponta o FSB no 
documento, acrescentando que o 
número limitado de provedores de 
serviços em nuvem pode potencializar o 
impacto de qualquer eventual 
vulnerabilidade operacional. 

Na avaliação do conselho, a expansão 
das grandes empresas globais de 
tecnologia evidencia a necessidade de 
serem abordadas com mais 
profundidade as lacunas de tratamento 
de dados que dificultam a avaliação dos 
riscos financeiros e da importância 
sistêmica dessas empresas. 

"Essas lacunas de dados tornam difícil 
para as autoridades decidirem se e como 
regular as big techs", diz o FSB, 
lembrando ainda que o uso de carteiras 
digitais (oferecidas principalmente pelas 
novas empresas de tecnologia) cresceu 
de cerca de 6,5% em todas as transações 
de comércio eletrônico em escala global 
em 2019, para 44,5% em 2020. 

"Em alguns países, como China e Índia, 
onde as big techs estavam bem 
posicionadas antes da pandemia, elas 
continuam a dominar os mercados de 
pagamento móvel", diz o órgão 
internacional. 

O FSB destaca ainda que diversos países 
têm adotado "medidas notáveis" com 
impacto direto para as big techs. 

"O Brasil avançou com um sistema de 
pagamento ágil, o Pix, projetado para 
criar condições de concorrência de nível 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/lucas-bombana.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/02/6106-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/02/6106-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dados-de-cerca-de-300-mil-usuarios-do-mercado-livre-vazam.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dados-de-cerca-de-300-mil-usuarios-do-mercado-livre-vazam.shtml
http://www.folha.com.br/
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competitivo entre os provedores de 
serviços de pagamento", aponta o 
conselho no relatório. 

Ainda no âmbito doméstico, estudo 
divulgado em fevereiro pela Zetta com 
base nas Pesquisas de Orçamentos 
Familiares (POFs), do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), 
mostrou um aumento significativo do 
acesso da população ao cartão de 
crédito. 

Os dados indicam que, no comparativo 
entre 2008-2009 e 2017-2018 (último 
levantamento), o acesso ao cartão de 
crédito passou de 43% para 51% do total 
da população. 

"O fato das fintechs, desde o início, 
isentarem seus clientes de anuidade de 
cartão de crédito, gerou uma maior 
competitividade. Isso se traduz em 
benefícios para a sociedade de forma 
geral", disse Bruno Magrani, presidente 
da Zetta, associação sem fins lucrativos 
que reúne nomes como Nubank, 
Mercado Pago, Banco Inter e Creditas. 

Em um ambiente de uso cada vez mais 
intensivo das ferramentas digitais, a 
Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos) assinou nesta terça (22) acordo 
de cooperação técnica com a Polícia 
Federal para o desenvolvimento de 
medidas preventivas, educativas e de 
repressão aos crimes cibernéticos e de 
ataques de alta tecnologia. 

De acordo com a federação dos bancos, 
a medida busca tornar o espaço 
cibernético mais seguro. O texto prevê 
um relacionamento mais próximo e 
maior colaboração entre o setor 
bancário e as autoridades policiais, com 
troca permanente de informações sobre 
o tema, intercâmbio de dados e apoio 
técnico e logístico. 

"Com as informações do setor bancário, 
espera-se que a PF tenha mais 
elementos para combater esse tipo de 
crime, permitindo o cruzamento com os 
dados que já possui. Com isso, o que se 
busca é aprimorar as condições para 
investigação policial, identificar 

associações e organizações criminosas, 
conhecer as práticas ilícitas e 
desenvolver novas técnicas e tecnologias 
de prevenção e repressão a esses 
crimes", disse Isaac Sidney, presidente 
da Febraban, em nota. 

 

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

o/2022/03/avanco-de-big-techs-e-

fintechs-tambem-gera-riscos-diz-orgao-

internacional.shtml 
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Hospital não precisa pagar 
médicos residentes após 
descredenciamento 
 

24 de março de 2022, 7h50 

Por Danilo Vital 

A Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM) não pode, por meio de 
ato normativo, obrigar hospital a 
continuar pagando bolsa aos médicos 
após descredenciá-los de seu programa 
de residência. Ato normativo de 
entidade de caráter técnico não pode 
impor obrigação sem respaldo legal. 

Médicos não receberão valor da bolsa 
pelos meses em que aguardaram a 
transferência para um novo programa 
de residência 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça deu 
provimento ao recurso especial ajuizado 
por um hospital que, em dificuldades 
financeiras, descredenciou médicos 
residentes e os transferiu para 
programas de outras instituições. 

Com o descredenciamento, o hospital 
deixou de pagar a bolsa aos médicos. 
Eles ficaram três meses sem receber, 

período entre a saída da primeira 
instituição e a transferência para um 
novo programa de residência. 

Por isso, um grupo de médicos ajuizou 
ação para receber o pagamento por esses 
meses. O pedido se baseou na Resolução 
1/2018 da Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM), entidade 
criada pelo Ministério da Educação para 
credenciar programas e estabelecer 
requisitos mínimos para os mesmos. 

O artigo 3º, parágrafo 4º da Resolução 
1/2018 indica que, no caso de 
descredenciamento, a instituição de 
origem será responsável pelo pagamento 
da bolsa do médico residente, 
integralmente, até a conclusão do 
programa. 

Relatora no STJ, a ministra Nancy 
Andrighi observou que essa previsão não 
se encontra na Lei 6.932/1981, que 
dispõe sobre as atividades do médico 
residente. 

A norma se limita a dizer que "O médico 
residente admitido no programa terá 
anotado no contrato padrão de 
matrícula o valor da bolsa paga pela 
instituição responsável". Com isso, 
concluiu que o CNRM inovou no 
ordenamento jurídico ao criar obrigação 
não prevista em lei, o que não é 
admissível. 

"Não se olvida que o princípio da 
deferência administrativa impõe ao 
Poder Judiciário o respeito às decisões 
tomadas por órgãos ou entidades que 
tenham caráter eminentemente técnico. 
Isso se justifica em razão da expertise 
necessária à realização de determinadas 
escolhas", pontuou a ministra Nancy. 

No entanto, a questão examinada não 
tem conteúdo técnico. "Não se cogita, 
destarte, de aplicação do princípio da 
deferência administrativa", afirmou. 

Com o provimento do recurso, o hospital 
fica liberado de pagar pelos três meses 
em que os residentes esperaram para 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-24/hospital-nao-pagar-residentes-descredenciamento#author
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serem credenciados em um novo 
programa. 

A votação na 3ª Turma foi unânime. A 
ministra Nancy Andrighi foi 
acompanhada pelos ministros Paulo de 
Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 
Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura 
Ribeiro. 

Clique aqui para ler o acórdão 
REsp 1.969.812 

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

24/hospital-nao-pagar-residentes-

descredenciamento 

 

Retorne ao índice 
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Supremo julga fim do voto de 
qualidade no Carf nesta 
quinta; assista 
 

24 de março de 2022, 11h32 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal 
julga, nesta quinta-feira (24/3), um 
conjunto de três ações que questionam o 
fim do voto de qualidade para 
desempatar julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf), ligado ao Ministério da 
Economia. 

O conselho é responsável pelo 
julgamento administrativo em segunda 
instância de recursos de contribuintes 
notificados pela fiscalização tributária 
na esfera federal. A mudança que levou 
ao fim o voto de desempate no Carf 
tornou o empate favorável ao 
contribuinte. 

A discussão foi suspensa em junho do 
ano passado após pedido de vista do 
ministro Alexandre de Moraes no 
Plenário Virtual. Até o momento, o 
julgamento conta com os votos do 
relator, o ministro Marco Aurélio, já 
aposentado, e com a divergência aberta 
por Luís Roberto Barroso. Marco 
Aurélio defendeu a 

inconstitucionalidade da mudança 
legislativa. 

Para o ministro, a lei padece de abuso do 
poder de emenda, pela prática do 
"contrabando legislativo", 
popularmente conhecido como jabuti: a 
prática de incluir, durante a fase de 
conversão da medida provisória em lei, 
dispositivos tratando de tema sem 
relação com a proposição original. 

Já o ministro Barroso divergiu, 
considerando a nova norma 
constitucional. Ele propôs a seguinte 
tese: "É constitucional a extinção do 
voto de qualidade do presidente das 
turmas julgadoras do Carf, significando 
o empate decisão favorável ao 
contribuinte. Nessa hipótese, todavia, 
poderá a Fazenda Pública ajuizar ação 
visando a restabelecer o lançamento 
tributário". 

São três ADIs julgadas em conjunto: 
uma delas foi apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República e 
defende que a Lei 13.988/20, que 
acabou com o voto de qualidade no Carf, 
padece de inconstitucionalidade formal, 
por vício no processo legislativo. O 
dispositivo que alterou a lei foi incluído 
em uma Medida Provisória que 
regulamentava transações tributárias no 
país. 

A outra, protocolada pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), alega que a 
medida desequilibra a paridade dos 
julgamentos no conselho, pois privilegia 
seu polo privado, fere a soberania do 
Estado e acaba com a paridade de armas 
na discussão sobre uniformização 
jurisprudencial e controle de legalidade 
dos atos praticados pela autoridade 
fiscal. 

A última delas partiu da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (Anfip) e 
sustenta que o fim do voto de 
qualidade vai acarretar perda 
imensurável de arrecadação para os 
cofres públicos. A medida implicaria, 
inclusive, em possível carência de 

https://www.conjur.com.br/2021-jun-19/alexandre-vista-julgamento-voto-qualidade-carf
https://www.conjur.com.br/2020-abr-28/pgr-stf-suspensao-lei-acaba-voto-qualidade
https://www.conjur.com.br/2020-abr-28/pgr-stf-suspensao-lei-acaba-voto-qualidade
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13988.htm
https://www.conjur.com.br/2020-abr-28/fim-voto-qualidade-desequilibra-carf-fere-soberania-psb
https://www.conjur.com.br/2020-abr-28/fim-voto-qualidade-desequilibra-carf-fere-soberania-psb
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/auditores-receita-stf-fim-voto-qualidade-carf
https://www.conjur.com.br/2020-mai-11/auditores-receita-stf-fim-voto-qualidade-carf
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recursos para o combate da epidemia do 
coronavírus. 

Outros temas 
Também está na pauta o recurso com 
repercussão geral que discute o termo 
inicial para a prescrição da pretensão 
executória penal. Recurso discute se a 
contagem do prazo para a prescrição da 
pretensão executória deve começar a 
correr a partir do trânsito em julgado 
para a acusação ou para todas as partes. 
O tema teve repercussão geral 
reconhecida pelo Plenário Virtual. 

Confira, abaixo, todos os 
processos pautados para julgamento.  
A sessão começa às 14h, com 
transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela 
Rádio Justiça e pelo canal do STF no 
YouTube. 

Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6.399 
Relator: ministro Marco Aurélio 
(aposentado) 
Procurador-geral da República x 
Congresso Nacional e presidente da 
República 
O tema em discussão é o artigo 28 da Lei 
13.988/2020, que dispõe sobre 
requisitos para a transação resolutiva de 
litígios relativos a cobranças de créditos 
da Fazenda Pública federal. O 
dispositivo estabelece o fim do voto de 
qualidade em empates nos julgamentos 
administrativos fiscais do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf). Sobre o mesmo tema serão 
julgadas as ADIs 6.403 e 6.415. 

Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
5.032 — Retorno de vista 
Relator: ministro Marco Aurélio 
Procurador-geral da República x 
Presidente da República e Congresso 
Nacional 
Retomada do julgamento da ação que 
questiona a competência da Justiça 
Militar para o julgamento de crimes 
cometidos no exercício das atribuições 
subsidiárias das Forças Armadas em 
operações de garantia da lei e da ordem 
(GLO) e de combate ao crime (parágrafo 

7º do artigo 15 da Lei Complementar 
97/1999, na redação dada pelas Leis 
Complementares 117/2004 e 136/2010). 

Recurso Extraordinário com 
Agravo (ARE) 848.107 — 
Repercussão geral 
Relator: ministro Dias Toffoli 
Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios x Edson Rodrigues de 
Oliveira 
O Plenário vai decidir se o termo inicial 
para a contagem da prescrição da 
pretensão executória do Estado se dá a 
partir do trânsito em julgado para a 
acusação ou a partir do trânsito em 
julgado para todas as partes. 

Recurso Extraordinário (RE) 
660.814 — Repercussão geral 
Relator: ministro Alexandre de Moraes 
Sindicato dos Delegados de Polícia do 
Estado de Mato Grosso (Sindpo) x 
Estado de Mato Grosso 
O Plenário decidirá se é constitucional 
provimento da Corregedoria-Geral de 
Justiça que determina a tramitação 
direta de inquérito policial entre o 
Ministério Público e a Polícia Civil e se 
esse ato normativo usurpa competência 
privativa da União para legislar sobre 
direito processual. Com informações da 
assessoria de imprensa do Supremo 
Tribunal Federal. 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
24/stf-julga-fim-voto-qualidade-carf-
nesta-quinta-assista 
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DPU pede para Supremo 
manter suspensão de 
despejos por mais seis meses 
 
24 de março de 2022, 9h57 

A Defensoria Pública da União (DPU), 
nesta terça-feira (22/3), pediu ao 
Supremo Tribunal Federal a 
prorrogação por mais seis meses da 
suspensão de despejos e desocupações 
no país em meio à crise da Covid-19. 
Tais regras estão prestes a perder a 
validade, no próximo dia 31. 

Os despejos estão suspensos desde 
o mês de junho do ano passado 

Os despejos em imóveis de áreas 
urbanas e rurais estão suspensos desde 
junho do último ano, por ordem do 
ministro Luís Roberto Barroso. A 
medida valia até dezembro, mas naquele 
mesmo mês a decisão foi prolongada até 
o final de março de 2022. 

A petição enviada ao STF pela DPU é 
também assinada pelo Grupo de 
Atuação Estratégica das Defensorias 
Públicas Estaduais e Distrital nos 
Tribunais Superiores (Gaets) e o 
Instituto Brasileiro de Direito 
Urbanístico (IBDU). 

O pedido se baseia na terceira onda da 
crise sanitária, causada pela variante 
ômicron do coronavírus. De acordo com 
o defensor público federal Bruno 
Arruda, ainda são sensíveis os efeitos 
econômicos na população mais carente, 
sujeita à insegurança alimentar e ao 
desabrigamento. 

"Ainda existem desigualdades sociais e 
regionais na cobertura vacinal a indicar 
o prolongamento da pandemia no Brasil. 
Portanto, a preocupação das instituições 
é que esse cenário seja considerado pelo 
STF ao decidir sobre o momento 
socialmente adequado para se permitir a 
retomada das remoções forçadas", 
afirma Arruda. 

O documento encaminhado ao Supremo 
cita as fortes chuvas que deixaram 
centenas de famílias desabrigadas nos 
estados da Bahia, de Minas Gerais, do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. Também 
ressalta que o fim das regras exigiria um 
maior atendimento à população de rua, 
por meio de abrigos coletivos, por 
exemplo. 

Para os signatários, o cumprimento de 
remoções forçadas só pode ocorrer em 
hipóteses excepcionais, e após 
audiências de mediação e reuniões 
administrativas para encontrar soluções 
que garantam os direitos humanos. Com 
informações da assessoria de imprensa 
da DPU. 

Clique aqui para ler a petição 
ADPF 828 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
24/dpu-stf-manter-suspensao-
despejos-meses 
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https://www.conjur.com.br/2021-jun-03/stf-suspende-meses-desocupacoes-areas-coletivas
https://www.conjur.com.br/2021-jun-03/stf-suspende-meses-desocupacoes-areas-coletivas
https://www.conjur.com.br/2021-dez-09/stf-suspende-despejos-desocupacoes-marco-2022
https://www.conjur.com.br/dl/dpu-stf-manter-suspensao-despejos-meses.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-24/dpu-stf-manter-suspensao-despejos-meses
https://www.conjur.com.br/2022-mar-24/dpu-stf-manter-suspensao-despejos-meses
https://www.conjur.com.br/2022-mar-24/dpu-stf-manter-suspensao-despejos-meses


36 

 

 

  
Poder Público 

Mendonça atende Bolsonaro e 
suspende ações sobre excesso 
de linguagem 
 
Ministro considerou recomendável a 
suspensão de ações contra atos de 
magistrados até análise do tema no 
âmbito de jurisdição constitucional. 
 
quinta-feira, 24 de março de 2022 

 

O ministro André Mendonça, do STF, 

determinou a suspensão dos processos 

judiciais que visam condenar o Poder 

Público com fundamento em 

impropriedade ou excesso de 

linguagem de magistrados em atos ou 

manifestações jurisdicionais. Ele 

concedeu medida liminar na ADPF 774, 

ajuizada pelo presidente da República, 

Jair Bolsonaro. 

 

André Mendonça suspende ações 

contra o Poder Público por excessos de 

linguagem de juízes.(Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

Pedido 

Na ação, Bolsonaro requer que o STF 

interprete dispositivos da Loman e do 

CPC para estabelecer que essas normas 

não autorizam pedidos de 

responsabilidade civil baseado 

unicamente no excesso ou na 

impropriedade da linguagem utilizada 

em atos jurisdicionais. Os dispositivos 

preveem que o juiz responderá por 

perdas e danos quando atuar com dolo 

e fraude no exercício das suas funções. 

 

No pedido, o presidente alega que a 

liberdade de expressão dos juízes no 

exercício da magistratura é 

indispensável para a garantia do livre 

convencimento motivado, da 

independência e da inafastabilidade da 

jurisdição. Por isso, a seu ver, eventual 

excesso decorrente do uso impróprio de 

linguagem somente pode ser apurado 

no campo disciplinar pelas 

Corregedorias dos tribunais e pelo CNJ. 

 

Risco 

 

Segundo o relator, há o risco de que 

decisões judiciais proferidas em 

possível desconformidade com o que 

vier a ser decidido pelo STF na ação 

resultem na condenação do Poder 

Público ao pagamento de indenizações 

de difícil ou impossível reversão. Em 

razão disso, sem analisar as teses 

defendidas na ADPF, ele considerou 

recomendável, no atual momento 

processual, conceder a cautelar. 

 

O ministro André Mendonça assinalou, 

ainda, que a jurisprudência do Supremo 

admite a possibilidade de suspensão de 

processos judiciais que versem sobre 

temática que esteja em discussão no 

âmbito da jurisdição constitucional, 

tendo em vista a necessidade de uma 

solução jurídica uniforme e estável. 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6072680
https://www.migalhas.com.br/


37 

 

Leia a íntegra da decisão. 

 

Processo: ADPF 774 

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

/362272/mendonca-atende-bolsonaro-

e-suspende-acoes-sobre-excesso-de-

linguagem 

 

Retorne ao índice 
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STF: Maioria derruba decreto 
de Bolsonaro que mudou 
combate à tortura 
 
Até o momento, o relator do caso, Dias 
Toffoli, foi acompanhado por seis 
ministros. 
 
quinta-feira, 24 de março de 2022 

 

O plenário virtual do STF formou 

maioria no sentido de declarar 

inconstitucionais as alterações 

promovidas pelo 

governo Bolsonaro no MNPCT - 

Mecanismo Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura. A norma mudou o 

órgão para o ministério da Economia; 

exonerou os peritos que lá trabalhavam; 

e estabeleceu que o trabalho não seria 

mais remunerado. 

 

Até o momento, o relator do caso, Dias 

Toffoli, foi acompanhado por seis 

ministros. A previsão do fim do 

julgamento é em 25/3, caso não seja 

interrompido por pedido de vista ou 

destaque. 

 

Governo Bolsonaro mudou combate à 

tortura.(Imagem: Isac Nóbrega/PR) 

 

O MNPCT é composto por 11 

especialistas e foi instituído em 2013 

para atuar em instalações de privação 

de liberdade - trabalho que inclui a 

elaboração de relatórios e a expedição 

de recomendações aos órgãos 

competentes. 

 

Antes do caso chegar ao STF, ele chegou 

à 6ª vara Federal do Rio de Janeiro, em 

ação civil pública ajuizada pela DPU. 

Aquele juízo, então, reintegrou os 

peritos aos cargos para que 

continuassem a receber a remuneração. 

Em 2019, a PGR ajuizou no STF ação 

para pedir a suspensão da eficácia do 

decreto 9.831/19, editado pela 

presidência da República, que 

remanejou os 11 cargos de perito do 

MNPCT - Mecanismo Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura para a 

estrutura do ministério da Economia, 

exonerou os então ocupantes e tornou o 

trabalho não remunerado. 

 

No STF, a PGR argumentou que o 

decreto invade afronta o princípio da 

legalidade, já que um decreto 

regulamentar não pode alterar 

estrutura de órgão criado por lei. A 

Procuradoria alegou, ainda, que o 

MNPCT atende a compromisso 

internacional assumido pelo Brasil no 

combate à tortura e que a manutenção 

dos cargos em comissão ocupados pelos 

peritos "é essencial ao funcionamento 

profissional, estável e imparcial do 

referido órgão que, por sua vez, é 

indispensável ao combate à tortura". 

 

"Fragilização do combate à 

tortura no país" 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/307989/pgr-pede-suspensao-de-decreto-que-altera-cargos-em-sistema-de-combate-a-tortura
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9831.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Dias Toffoli, relator do caso, declarou a 

inconstitucionalidade do 

remanejamento do órgão para outro 

ministério e da exoneração dos 

ocupantes dos cargos. O ministro 

deixou claro que os peritos do MNPCT 

devem ser nomeados para cargo em 

comissão, devendo, por consequência, 

ser restabelecida a destinação de 11 

cargos em comissão do Grupo Direção e 

Assessoramento Superiores aos peritos 

do MNPCT, garantida a respectiva 

remuneração. 

 

De acordo com o ministro Toffoli, o 

decreto impugnado tem o condão de 

fragilizar o combate à tortura no país. O 

relator registrou que as medidas 

previstas no decreto esvaziam a 

estrutura de pessoal técnico do 

MNPCT, "valendo destacar que a 

transformação da atividade em 

serviço público não remunerado 

impossibilita que o trabalho seja feito 

com dedicação integral e desestimula 

profissionais especializados a 

integrarem o corpo técnico do órgão". 

 

O relator anotou que as atividades dos 

peritos do MNPCT são de alto risco e 

concluiu que o esvaziamento de 

políticas públicas previstas em lei, 

mediante atos infralegais, importa em 

abuso do poder regulamentar e, por 

conseguinte, contraria a separação dos 

poderes. "Na espécie, a violação se 

mostra especialmente grave, diante do 

potencial desmonte de órgão cuja 

competência é a prevenção e o combate 

à tortura", finalizou. 

 

Acompanharam o entendimento de 

Toffoli os ministros Edson Fachin, 

Alexandre de Moraes, Luís Roberto 

Barroso, Cármen Lúcia, Ricardo 

Lewandowski e Rosa Weber. 

 

Processo: ADPF 607 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362265/stf-maioria-derruba-decreto-
de-bolsonaro-que-mudou-combate-a-
tortura 
 
Retorne ao índice 
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TJ/SP mantém condenação de 
escritório por advocacia 
predatória 
 
Foram mais de 300 ações idênticas 
ajuizadas. 
 
quinta-feira, 24 de março de 2022 

 

A 14ª câmara de Direito Privado do 

TJ/SP manteve parcialmente decisão 

que condenou escritório e autora de 

ação por prática de advocacia 

predatória - caracterizada por ações 

padronizadas e genéricas em massa. 

Dois advogados e a autora do processo 

foram sentenciados ao pagamento de 

R$ 15 mil de indenização por danos 

morais, além de multa por litigância de 

má-fé no valor de cinco salários-

mínimos, em favor de instituição de 

proteção ao crédito e empresa de 

crédito pessoal. 

 

 

TJ/SP mantém condenação de 

escritório por advocacia 

predatória.(Imagem: Freepik) 

 

Consta dos autos que diversos clientes 

foram procurados pelos dois advogados 

e informados falsamente que teriam 

direito a indenização por danos morais 

em razão de inserção indevida de seus 

nomes em órgãos de proteção ao 

crédito. Ao todo, somente na comarca 

de Andradina, foram ajuizadas 320 

ações idênticas. Também foram 

identificadas irregularidades como 

alteração de dados de contratos. 

 

Para a desembargadora Penna 

Machado, relatora da apelação, ficou 

caracterizada a ausência de boa-fé na 

conduta da parte autora e dos 

advogados. 

 

"Isto porque fica evidente o caráter 

temerário da presente lide, pois a 

autora afirma que 'nunca contratou os 

serviços da primeira ré' e que teve seu 

nome negativado, conforme atestou 

em audiência, o que não reproduz a 

verdade dos autos. Havendo o óbvio 

falseio da verdade, a tentativa de 

conferir impressão equivocada acerca 

deles, induzir o julgador a erro na sua 

análise. Quanto aos patronos da 

autora, litigantes contumazes e que, no 

peculiar cenário dos autos, alteraram 

dados dos contratos para ludibriarem 

o juízo, ajuizaram ações em massa - 

mais de 300 ações só na comarca de 

Andradina, tratando sobre temática 

idêntica -, inclusive mais de uma 

baseada na mesma relação jurídica e 

tentaram desistir do processo para se 

evadirem das consequências deletérias 

de seus atos."  

         

"A decisão, ao contrário do que tentam 

sustentar, está em plena consonância 

com o exercício da mais atenta, 

apurada e zelosa prática da 

Magistratura, dentro dos limites 

principiológicos e constitucionais. 

Cabível, em decorrência da atuação 
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dos patronos, a condenação, tanto da 

autora, quanto daqueles, às multas por 

litigância de má-fé e a indenizar as rés 

pelos danos morais havidos", encerrou 

a relatora. 

• Processo: 1000946-

48.2021.8.26.0024 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362268/tj-sp-mantem-condenacao-
de-escritorio-por-advocacia-predatoria 
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O que esperar do Código de 
Defesa do Contribuinte em 
trâmite na Câmara? 

PLP 17/2022 prevê normas gerais para 

interação entre contribuinte e Fazenda 

Pública 

• PRISCILLA 

CAROLINE COELHO 

24/03/2022 05:20 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Apresentado à Mesa da Câmara dos 
Deputados no último dia 10 de março 
pelo deputado Felipe Rigoni (União 
Brasil-ES) em coautoria com demais 
deputados, o Projeto de Lei 
Complementar 17/2022 visa à 
criação de um Código de Defesa do 
Contribuinte[1], estabelecendo normas 
gerais relativas a direitos, garantias e 
deveres do contribuinte, principalmente 
quanto à sua interação perante a 
Fazenda Pública, dispondo também 
sobre critérios para a responsabilidade 
tributária. 

A exposição de motivos pontua que o 
poder de tributar do Estado é irrestrito e 

o que se pretende com a criação do 
código é a delimitação de diretrizes para 
imposição de tributos ao sujeito passivo, 
de acordo com a melhor jurisprudência 
e diretrizes fiscais. Levando em 
consideração os princípios da livre 
iniciativa e da liberdade empresarial. 

Ainda, cita como exemplo internacional 
o Tax Payer Bill of Rights dos Estados 
Unidos, que estabelece que todo e 
qualquer contribuinte tem um conjunto 
de direitos fundamentais que deve 
conhecer ao lidar com o IRS (Internal 
Revenue Service)[2], explorando os 
direitos do contribuinte e as obrigações 
da IRS. 

Com 37 artigos e uma ampla 
abrangência de assuntos, a premissa 
principal do projeto é a proteção do 
contribuinte contra a faculdade do poder 
de tributar, fiscalizar e cobrar tributo 
instituído em lei, visando a conter 
abusos por parte da autoridade fiscal, 
melhorando a relação entre fisco e 
contribuinte, presumindo-se sempre a 
boa-fé do contribuinte em sua interação 
com a Fazenda Pública em todas as 
esferas. 

Dentre as diversas inovações, algumas 
se destacam, como a obrigatoriedade de 
apresentação de relatório do serviço ou 
da tarefa administrativa a se prestar, ou, 
tratando-se de poder de polícia, da 
situação concreta a ser limitada pela 
atividade estatal e análise de 
correspondência entre o valor exigido e 
o custo da atividade estatal nos casos de 
leis instituindo taxas. 

Este ponto tem potencial para gerar 
embates na tramitação do projeto, tendo 
em vista que as taxas são instrumentos 
arrecadatórios amplamente e 
indiscriminadamente utilizados 
principalmente pelos municípios. 

Outro ponto que deve gerar muitas 
discussões diz respeito à solidariedade 
tributária. Questão espinhosa e que 
fonte inesgotável de discussão, a redação 
do projeto de lei prevê que o mero 
pertencimento a um mesmo grupo 
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econômico não enseja a solidariedade 
tributária a que se refere o artigo 124 do 
Código Tributário Nacional (CTN)[3] e 
será proporcional à participação das 
pessoas na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal. 

Vale relembrar que o referido artigo 124 
prevê responsabilidade solidária da 
obrigação principal, ou seja, os 
coobrigados são considerados como um 
todo homogêneo, sem comportar 
benefício de ordem, facultando ao fisco o 
benefício para cobrar a dívida de 
qualquer um dos coobrigados. 

Outro trecho interessante 
economicamente para os contribuintes 
que desembolsam grandes somas para a 
discussão judicial de matérias 
tributárias é a previsão de reembolso dos 
custos com fianças e outras garantias 
ofertadas para suspensão do débito 
tributário quando este for julgado 
improcedente. 

Neste mesmo sentido, o texto prevê a 
possibilidade de encontro de contas, 
tornando possível para o contribuinte 
titular de restituição de tributo, em 
decorrência de decisão administrativa 
definitiva ou de decisão judicial, a 
compensação do montante a ser 
restituído com crédito tributário devido 
à Fazenda Pública que o restituiu. 

Em que pese o longo caminho a 
percorrer pelo projeto de lei até a sua 
efetiva aprovação pelas duas Casas do 
Congresso, incluindo, sem dúvidas, as 
várias mudanças no texto original, a 
proposta é audaciosa e pode trazer 
várias mudanças benéficas para o 
relacionamento entre contribuinte e o 
fisco, vale acompanhar de perto a sua 
tramitação. 

 
[1] https://www.camara.leg.br/pro
posicoesWeb/fichadetramitacao?i
dProposicao=2317563 
[2] irs.gov/taxpayer-bill-of-rights 
[3] Art. 124. São solidariamente 
obrigadas: 
I – as pessoas que tenham interesse 

comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 
II – as pessoas expressamente 
designadas por lei. 
 
PRISCILLA CAROLINE COELHO – 
Associada ao escritório Ayres Ribeiro 
Advogados em São Paulo/SP, 
atualmente é aluna do programa de 
especialização em Direito Tributário 
Internacional do Instituto Brasileiro de 
Direito Tributário - IBDT. Pós-graduada 
em Direito Tributário Empresarial e 
Processo Tributário pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná - 
PUC/PR, Membra efetiva da Comissão 
Especial de Contencioso Tributário da 
OAB/SP e Membra da Câmara de 
Comércio França – Brasil. 
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O urgente desafio de um novo 
arcabouço fiscal 

Eleições se aproximam e esse tema é 

fundamental para o país voltar a crescer 

sem descontrole nas suas contas 

• FABIO 

GRANER 

24/03/2022 09:00 

Diminuir textoAumentar texto 

FacebookTwitterWhatsappE mailImprimir 
comentários 

Crédito: Raoni Arruda 

“É urgente que o Brasil debata novos 
institutos tendo em vista a recente 
mudança na regra do teto de gastos. 
Regras [fiscais] precisam ser simples de 
serem aplicadas, flexíveis para 
amortecerem situações extraordinárias 
e virem acompanhadas de instrumentos 
que conduzam a seu cumprimento.” A 
declaração do ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e próximo 
presidente da Corte, Bruno Dantas, foi 
feita na abertura de um seminário sobre 
regras fiscais feito nesta quarta-feira 
(23/3) pelo órgão de controle em 
parceria com a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp). 

O sinal de um dos mais ativos ministros 
da Corte em assuntos econômicos está 

na direção correta. Apesar das muitas 
regras existentes no país, a realidade é 
que elas não só têm sido insuficientes 
para dar segurança de longo prazo aos 
investidores sobre a sustentabilidade 
das contas públicas (a garantia de que os 
compromissos serão honrados no 
futuro), como também não têm 
conseguido entregar um ambiente mais 
propício ao crescimento econômico em 
bases elevadas e sustentáveis. 

Secretário-especial de Tesouro e 
Orçamento, Esteves Colnago apontou no 
evento que, embora o Brasil tenha um 
bom grau de modernidade em seu 
arcabouço fiscal, há problemas de 
segurança institucional. Ele cita como 
exemplo as dúvidas da área técnica 
sobre a melhor maneira para lidar com a 
possibilidade de afastamento de regras 
fiscais em caso de baixo crescimento 
econômico, como previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Ele 
esclareceu que se referia a situações 
envolvendo estados e municípios, que 
levaram esse tipo de consulta ao 
Tesouro. Outra insegurança 
mencionada pelo técnico é sobre em que 
situações cabe a aplicação de créditos 
extraordinários, mecanismo que 
permite deixar despesas de fora do teto 
de gastos. 

Além de indicar que deve colocar em 
consulta pública neste ano o comando 
para uma regra fiscal ligada à dívida 
pública, prevista na PEC Emergencial, 
Colnago reconheceu que o Brasil tem 
espaço para fazer alguma limpeza no 
arcabouço e evoluir para ter mais clareza 
sobre a aplicação delas. 

Um dos autores da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
especialista em finanças públicas, José 
Roberto Afonso defendeu proposta mais 
ousada, lançada no ano passado por ele 
e pelo analista do Senado Leonardo 
Ribeiro: um código fiscal, no qual todo o 
arcabouço de gestão das contas públicas, 
inclusive os que hoje estão na 
Constituição, estaria consolidado em um 
único dispositivo legal. “Para começar 
faria uma lipoaspiração no texto 
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constitucional”, salientou Afonso, que é 
crítico da falta de regulamentação de 
dispositivos da LRF que afetam a União, 
como limites de dívida e gastos com 
pessoal. 

A tarefa é hercúlea, mas faz todo sentido, 
dado que invariavelmente as regras 
criadas no Brasil foram alvo de algum 
drible, sendo o mais recente a PEC dos 
Precatórios. Afonso ressalta a 
necessidade de a União fazer uma 
melhor coordenação com estados e 
municípios. “De que adianta ter teto de 
gastos quando 80% dos gastos com 
compras de bens e serviços é feito pelos 
governos estaduais e municipais?”, 
questionou. 

O diretor-executivo da Instituição Fiscal 
Independente (IFI), Felipe Salto, um 
crítico do que chamou de “inflação de 
regras fiscais”, destacou que o teto de 
gastos, apesar de ter dado contribuições 
para a melhora da condição fiscal do país 
em seus primeiros anos, foi “implodido” 
no fim de 2021. E, mesmo assim, 
comenta que hoje não há espaço para 
gastos em áreas como combustíveis. “É 
preciso resgatar o espírito original do 
controle de gastos, que é importante, 
mas não adianta por placa com limite de 
velocidade se o pé continua na tábua”, 
afirmou. 

Para ele, a melhor proposta que está na 
mesa hoje é de seus colegas economistas 
Daniel Couri e Paulo Bijos, publicado no 
livro “Reconstrução do Brasil nos anos 
20”. A ideia, explica, é adotar um plano 
fiscal de médio prazo, com revisão 
periódica de gastos. “Isso permitiria 
ajuste fiscal consistente”, salientou. 

Para Paulo Medas, do FMI, regras fiscais 
bem-feitas precisam contemplar boas 
cláusulas de escape, ter incentivos para 
constituição de poupança para permitir 
medidas anticíclicas em momentos de 
crise, com plano de médio prazo e 
transparência. Além disso, destacou, ter 
regras bem elaboradas não substitui 
boas políticas para fomentar o 
desenvolvimento econômico. 

Luiz de Mello, da OCDE, foi na mesma 
direção, mas agregou que uma regra 
fiscal é considerada boa no grupo de 
países ricos quando tem flexibilidade e 
boa aplicabilidade. Além disso, apontou, 
trazem mecanismos como tratamento 
diferenciado para investimentos e 
despesas de capital, especialmente com 
foco em lidar com desafios como o 
envelhecimento da população e a 
mudança climática. 

Mello mostrou em sua apresentação que 
apenas 26% dos países-membros da 
OCDE têm regras fiscais em seu texto 
constitucional. O dado impressiona, 
especialmente quando se lembra que no 
Brasil não só duas das principais regras 
fiscais estão no seu principal diploma 
legal (teto de gastos e regra de ouro), 
como, só no ano passado, foram 
promovidas duas mudanças na carta 
magna envolvendo a gestão fiscal (PEC 
Emergencial e PEC dos Precatórios). 

Mesmo assim, e sem nenhuma surpresa, 
o país não conseguiu dar um salto em 
termos de confiança de longo prazo pela 
sociedade. Ao contrário, o que já era 
pendurado por um fio tênue tornou-se 
ainda mais frágil após a lambança feita 
pelo Congresso na eleitoreira PEC dos 
Precatórios. 

Como já abordamos em coluna 
anterior, as eleições se aproximam e 
esse tema é fundamental, especialmente 
para o principal desafio do Brasil: voltar 
a crescer com intensidade sem 
descontrole nas suas contas. Assim, seja 
qual for o rumo a ser dado para o 
desenho fiscal, é necessário que o Brasil 
consiga produzir um arcabouço que 
realmente consiga perdurar, não só por 
ser bem-feito teoricamente, mas porque 
a sociedade e seus dirigentes o 
abraçaram. 

Como corretamente destacou o 
secretário-geral de controle externo do 
TCU, Leonardo Albernaz, regras fiscais 
não substituem boas políticas. Mas 
regras mal calibradas podem perder 
eficiência e credibilidade. A história 
recente do Brasil mostra claramente 
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isso. Mudar essa realidade não será nada 
fácil, porém, é um desafio que precisa 
ser enfrentado o quanto antes. 

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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incluindo setor público. E-
mail: fabio.graner@jota.info 

 

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

analise/colunas/coluna-do-

graner/regras-fiscais-o-urgente-desafio-

de-um-novo-arcabouco-24032022 

 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-graner/regras-fiscais-o-urgente-desafio-de-um-novo-arcabouco-24032022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-graner/regras-fiscais-o-urgente-desafio-de-um-novo-arcabouco-24032022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-graner/regras-fiscais-o-urgente-desafio-de-um-novo-arcabouco-24032022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-graner/regras-fiscais-o-urgente-desafio-de-um-novo-arcabouco-24032022


47 

 

 

 

Inovadora, indústria 
farmacêutica enfrenta 
insegurança jurídica no Brasil 

Webinar do Licks Attorneys discutiu 

problemas do sistema de concessão de 

patentes para o setor 

• JULIANNA 

GRANJEIA 

24/03/2022 06:18 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Felipe Augusto Machado, coordenador-
geral de Economia 4.0 e Propriedade 
Intelectual do Ministério da Economia, 
iniciou apresentando como foi 
elaborada a Estratégia Nacional de 
Propriedade Intelectual, liderada por 
uma equipe do Ministério da Economia. 
“Fizemos contato com mais de 200 
especialistas, recebemos cerca de 100 
sugestões na consulta pública e levamos 
em conta as demandas históricas. São 
210 ações divididas em cinco planos de 
ação para serem implementados em até 
dez anos.” 

Machado comentou sobre a dificuldade 
na votação da Lei 14.200/2021 – que foi 
sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro com cinco vetos, alguns a 
pedidos do próprio Ministério da 
Economia. A norma altera a Lei de 
Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) 
para estabelecer a licença compulsória 
de patentes ou de pedidos de patente nos 
casos de emergência nacional ou 
internacional ou de interesse público ou 
estado de calamidade pública nacional. 

“Apesar de terem aumentado o escopo 
da lei, ela ainda é excepcional, estamos 
falando de situações de calamidade 
pública, de exceções. Mas é importante 
atentarmos à questão da narrativa. A 
mensagem não está chegando 
devidamente à opinião pública e ao 
Congresso”, disse o coordenador do 
Ministério da Economia. 

Machado também afirmou que o Patent 
Prosecution Highway (PPH) pode 
ajudar a agilizar o processo de patentes 
no setor farmacêutico. Com o PPH, após 
um instituto de patentes parceiro 
considerar a matéria de um pedido 
patenteável, torna-se possível priorizar a 
solicitação de pedido de patente do 
mesmo invento e titular no INPI. 

O PPH, através do uso de todas as 
informações relacionadas com a 
pesquisa ou exame dos Escritórios de 
Primeiro Exame (OEE), auxilia os 
depositantes em seus esforços para 
obter direitos patentários com maior 
segurança jurídica e de modo mais 
eficiente em diversos países, segundo o 
INPI. Além disso, o projeto procura 
otimizar o exame dos principais 
escritórios de patentes no mundo. 

Para este ano, ainda estão previstas as 
seguintes ações, de acordo com 
Machado: revisão das normas 
relacionadas à dedutibilidade de 
despesas com royalties; revisão ampla 
dos normativos de PI; estudo sobre 
critérios de patenteabilidade de 
biotecnologia, para subsidiar revisão de 
normas de patentes, e adesão ao Acordo 
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de Haia para o registro internacional de 
Desenhos Industriais. 

Ana Carolina Cagnoni, diretora de PI e 
compliance da Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), 
segunda convidada do painel a falar, 
lembrou que as vacinas contra a Covid-
19 mostraram a importância da pesquisa 
para o mercado. A Interfarma 
representa 50 laboratórios globais que 
focam em pesquisa, ou seja, que 
dependem diretamente de inovação. 

“Esses dias, a manchete de um dos 
jornais era ‘Sem vacina, Covid-19 mata 
26 vezes mais’. Estamos falando de um 
produto para um vírus que não existia no 
mundo em fevereiro de 2020 e que, em 
dezembro de 2021, a indústria 
farmacêutica global entregou 12 bilhões 
de doses. Foram produzidas 12 bilhões 
de doses de um produto que não existia. 
Isso é uma inovação que toca. É claro 
que tem um celular, um defensivo 
agrícola, mas quando pensamos em 
produto farmacêutico, a pandemia 
trouxe esse assunto com transparência. 
Esse é um grande exemplo do que é 
inovação na indústria farmacêutica”, 
afirmou Cagnoni. 

Outro ponto a ser considerado no setor, 
segundo a representante da Interfarma, 
é que vacinas são produtos biológicos e 
que a inovação neste tipo de produto é 
para onde a indústria caminha há 15 
anos. “Temos os produtos 
farmoquímicos que são importantes, 
mas inovação está também não só em 
produtos biológicos, como também na 
terapia gênica, que são produtos para 
aliviar ou curar doenças muito mais 
complexas. Hoje temos 13 milhões de 
pessoas com doenças raras que sabem o 
valor de um produto de tecnologia de 
ponta, que dependem de pesquisa 
científica e inovação da pesquisa 
farmacêutica.” 

O painel também abordou os genéricos 
de medicamentos, cópias das invenções 
da indústria que investe em pesquisa. O 
julgamento da ADI 5.529 pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no ano passado 

resultou na anulação do parágrafo da Lei 
de Propriedade Industrial que garantia 
um prazo mínimo de vigência às 
patentes, favorecendo a indústria da 
cópia de medicamentos de forma 
retroativa. 

“A indústria farmacêutica teve um revés 
de insegurança jurídica muito grande no 
ano passado, e quem perde muito são os 
pacientes e possíveis futuros pacientes. 
Não é a indústria que perde, é o país que 
perde”, comentou Cagnoni. “Podemos 
ter menos acesso a medicamentos 
dependendo dessas decisões do 
Judiciário, do Legislativo e do governo. 
Precisamos melhorar a nossa 
comunicação, mas essa é a mensagem. 
Nossas associações têm que ir além de 
ideologia, do bipartidarismo de 
esquerda e direita, levar informação do 
setor em que a gente atua.” 

Sobre a Estratégia Nacional de 
Propriedade Intelectual apresentada 
pelo governo, a diretora destacou que é 
preciso que ela seja implementada de 
fato, independentemente de governo. E 
reforçou a importância de manter 
avançando no combate ao backlog do 
INPI. “A gente reconhece que houve um 
avanço, mas, na indústria farmacêutica, 
o gargalo é maior. A gente ainda tem 
mais de dez anos de backlog e sem rede 
de segurança jurídica. Estamos à mercê 
do Estado, sem seguro para o pedido de 
patente.” 

Outro tema atual da pauta do setor é a 
votação do veto presidencial parcial 
(48/2021) à Lei 14.200/2021. Entre os 
assuntos que seriam retirados do texto 
aprovado estão o compartilhamento de 
informações, inclusive de material 
biológico, e que em caso de emergência 
em saúde pública, a licença compulsória 
de patentes ou de pedidos de patente 
úteis na prevenção e no combate das 
causas da emergência poderá ser 
concedida por lei. 

“Este webinar deixou claro que patente 
não é sinônimo de medicamento caro, 
que patente é instrumento que serve 
para todas as invenções industriais. Se 

https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
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você tem uma legislação diferente das de 
outro países no que diz respeito à licença 
compulsória, você não incentiva o 
investimento no Brasil, porque há uma 
sombra. Isso até é do jogo, mas o que 
estão querendo colocar é que, além da 
patente, vão ditar o segredo de negócio. 
Para além do texto da patente, você vai 
ser obrigado a transferir seu know-how. 
Essa é a proposta. O sistema vai ruir aos 
poucos”, afirmou Cagnoni. 

Encerrando o painel e o webinar, Liliane 
Roriz, desembargadora aposentada e 
sócia do Licks Attorneys, apresentou 
pontos positivos e negativos do sistema 
brasileiro de concessão de patentes, em 
especial no que tange ao setor 
farmacêutico. 

“Os pontos fortes são dois. Primeiro, a 
revogação da anuência prévia da Anvisa, 
que atrasava fazendo um duplo exame 
sem sentido. O Judiciário decidiu que 
não era papel da Anvisa e por fim veio a 
lei que acabou com isso. Outro ponto 
positivo é, sem dúvida, o Plano de 
Combate ao Backlog. Mas, como 
primeiro ponto negativo, [o combate ao 
backlog] ainda está muito lento. Em 
comparação com países com padrão 
semelhante ao do Brasil, estamos muito 
aquém do desejado.” 

Liliane Roriz também apontou a decisão 
do Supremo na ADI 5.529 como um 
ponto negativo. “Quando se pautou a 
ADI, muitos colegas acharam que seria 
um momento oportuno para uma 
decisão adequada por conta da 
influência da pandemia, pelas vacinas 
que vieram rapidamente. Mas não, foi o 
oposto”, afirmou. “Foi uma questão 
delicada que não foi vista de forma 
adequada, trazendo bastante 
insegurança jurídica com a declaração 
de inconstitucionalidade de uma norma 
que vigorava há 25 anos. O Supremo não 
viu que o parágrafo único era uma 
exceção, o artigo era a regra. O que é 
inconstitucional é não ter prazo para um 
direito transitório. Ter um prazo, 
qualquer que seja, é uma decisão que o 
legislador tem que tomar. Se esse prazo 
não era adequado, a correção tinha que 

ser feita dentro do Legislativo e não no 
Supremo”, explicou. 

O terceiro ponto negativo apontado pela 
sócia do Licks Attorneys é a ausência de 
um prazo de compensação pelo atraso 
na concessão de patentes fixado em lei, 
após a decisão do STF. “Eu fiz 
levantamento recente e nós temos cerca 
de 300 pedidos de patentes com mais de 
20 anos de depósito. Ou seja, patentes 
natimortas. Se a patente é uma troca, eu 
ensino a fazer e o Estado me dá proteção, 
como é que eu vou ter proteção de um ou 
dois anos?”, questionou Liliane Roriz. 

Ela também argumentou que a 
existência da patente de um 
medicamento não significa 
automaticamente um preço elevado 
para o mesmo. “O preço foi usado pelo 
Supremo como um fundamento jurídico 
para decidir uma inconstitucionalidade. 
O preço-teto não é efetivamente o que é 
praticado no mercado. Tanto que, 
quando se participa de um pregão do 
SUS, o preço cai barbaramente. Muitas 
vezes o medicamento inovador ganha do 
genérico, inclusive, é vendido para o 
SUS. O que prova que ter uma patente 
ou uma proteção não é necessariamente 
fazer o preço ser alto ou baixo”. 

Por fim, a sócia do Licks Attorneys 
comentou a questão da licença 
compulsória, abordada pelo veto 
presidencial 48/2021, que será 
analisado pelo Congresso. “Devemos 
pensar com muito cuidado nas 
consequências que teremos caso esse 
veto seja derrubado no Congresso. 
Estamos do lado do discurso complexo. 
O outro lado, o da cópia, tem um 
discurso muito mais simples. Ele se 
senta na frente do juiz e diz que, se não 
conseguir uma liminar, todo mundo vai 
morrer. Nós, muitas vezes, temos que 
começar explicando o que é uma 
patente.” 

JULIANNA GRANJEIA – Repórter 
freelancer 
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Brasil 

Privatização da Eletrobras 
pode ficar para agosto, admite 
presidente 
 
Quanto mais próximo da eleição, maior 
é a incerteza sobre a viabilidade da 
venda, segundo especialistas 
 
Por Gabriela Ruddy e Robson 
Rodrigues — Do Rio e de São Paulo 
23/03/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 

Rodrigo Limp, da Eletrobras: o preço 
mínimo da oferta de ações será definido 
entre Tribunal de Contas da União e 
BNDES — Foto: Geraldo 
Magela/Agência Senado 

A Eletrobras ainda trabalha com a 
expectativa de realizar a operação de 
capitalização e a consequente 
privatização da empresa em maio, mas 
há possibilidade de que o processo seja 
concluído somente em agosto, admitiu 
ontem o presidente da companhia, 
Rodrigo Limp, em teleconferência com 
analistas. 
 
O prazo-limite para a liquidação da 
oferta de ações da companhia é 13 de 
maio. A data é explicada porque a 
empresa tem 134 dias para liquidar a 
operação a contar de 31 de dezembro 

caso queira usar o balanço do quatro 
trimestre para fazer a oferta. Mas, se a 
oferta ocorrer em data posterior, a 
Eletrobras vai precisar se basear no 
balanço do primeiro trimestre de 2022, 
que tem previsão de publicação em 16 de 
maio. Nessa hipótese, a oferta passaria 
para meados de agosto. O problema é 
que quanto mais próximo da eleição 
aumenta a incerteza sobre a viabilidade 
da privatização, dizem especialistas. 
 
Inicialmente agendada para fevereiro, a 
publicação do balanço anual da 
Eletrobras só saiu na noite de sexta. 
Segundo Limp, mesmo com a mudança 
na data de publicação dos resultados, 
ainda há possibilidade de realização da 
oferta de ações no prazo previsto pelo 
governo, em maio. 
 
A privatização da Eletrobras será 
realizada por meio de um aumento de 
capital. A empresa vai emitir novas 
ações por meio de uma oferta primária e 
a União renunciará ao direito de 
subscrição, com o objetivo de reduzir a 
participação na companhia dos atuais 
72,33% do capital votante para 45%. A 
operação será realizada de forma 
simultânea no Brasil, na B3, e no 
exterior, na bolsa de Nova York (Nyse). 
Caso a oferta primária não seja 
suficiente para reduzir a participação da 
União ao limite pretendido, será feita 
uma oferta secundária das ações 
ordinárias. 
 
Entre as etapas que ainda precisam ser 
vencidas para que a operação ocorra em 
maio, está a publicação do formulário 
20F (exigido pelo regulador do mercado 
de capitais americano) referente ao ano 
passado, cuja data prevista é 25 de abril. 
Falta também o aval do Tribunal de 
Contas da União (TCU). O órgão 
aprovou a primeira fase de estudos para 
operação mês passado. Ainda está em 
andamento uma segunda deliberação a 
respeito dos preços mínimos para a 
oferta e o “valuation” da empresa. 
 
Em entrevista ontem, o presidente da 
Eletrobras disse que o preço mínimo das 
ações para a oferta será definido entre o 
TCU e o Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). “O governo tem trabalhado 
nas tratativas com o tribunal”, afirmou o 
executivo. 
 
Limp disse que a empresa acompanha o 
processo e que tem enviado informações 
ao TCU. Ele não acredita que as 
conversas entre o tribunal e o governo 
sobre o tema serão prejudicadas pelas 
trocas ministeriais previstas para as 
próximas semanas, dado o prazo para 
que os interessados em concorrer nas 
eleições de outubro se 
descompatibilizem dos cargos. “Esse 
processo [da privatização] tem sido 
discutido há bastante tempo, é maduro. 
Imagino que o diálogo entre tribunal e 
governo vai continuar ocorrendo”, disse. 
Limp ressaltou, no entanto, que é 
importante que ocorra ainda um “road 
show” para a apresentação da oferta a 
investidores. “A etapa do road show é 
super importante, considerando o 
tamanho da oferta”, afirmou. 
 
O executivo disse estar otimista, apesar 
das etapas internas e externas que ainda 
precisam ser cumpridas para a 
privatização: “Trabalhamos com a 
expectativa de que exista interesse do 
mercado na capitalização da empresa”. 
Ontem, executivos da Eletrobras 
também comentaram o andamento das 
obras da usina nuclear de Angra 3. A 
companhia adiou a previsão de 
conclusão das obras em um ano e agora 
a expectativa é de entrada em operação 
em novembro de 2027. 
 
A Eletrobras concluiu em dezembro de 
2021 os investimentos de R$ 1,4 bilhão 
para a aceleração das obras do caminho 
crítico da construção da usina. Agora 
está prevista a realização de uma 
concorrência que vai definir a empresa 
que fará o projeto, engenharia e 
construção do projeto, além da definição 
da tarifa da energia gerada na usina, pelo 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE). 
 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/23/privatizacao-da-
eletrobras-pode-ficar-para-agosto-
admite-presidente.ghtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/23/privatizacao-da-eletrobras-pode-ficar-para-agosto-admite-presidente.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/23/privatizacao-da-eletrobras-pode-ficar-para-agosto-admite-presidente.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/23/privatizacao-da-eletrobras-pode-ficar-para-agosto-admite-presidente.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/23/privatizacao-da-eletrobras-pode-ficar-para-agosto-admite-presidente.ghtml


3 

 

 
 

Finanças 

Por que o Morgan Stanley está 
otimista com o Brasil 
 
Banco americano reforça equipe no país 
e vê mercado local em expansão 
 
Por Ricardo Bomfim e Talita Moreira — 
De São Paulo 
23/03/2022 05h04  Atualizado há 2 
horas 

 
O ambiente macroeconômico não é dos 
melhores, mas o Morgan Stanley está 
otimista com o Brasil e já se posiciona 
para aproveitar as oportunidades 
quando voltarem a surgir. A aposta no 
mercado local se traduz em contratações 
de executivos seniores e na 
movimentação de talentos internos. 
 
Para reforçar o relacionamento com 
empresas, o banco americano trouxe 
como consultor sênior Nicola Calicchio, 
que fez carreira na McKinsey e, mais 
recentemente, estava no SoftBank. O 
executivo se junta a Alberto Fernandes, 
ex-Itaú BBA, e a Cassio Casseb, ex-
Banco do Brasil, que já atuam com esse 
chapéu. 
 
Marjorie Goichberg, ex-CEO da empresa 
de software Afiniti, chega como diretora-
executiva. Ela será responsável pela 
cobertura de consumo e varejo no banco 
de investimento - cujo comando foi 
assumido por Fabio Medeiros. Marília 
Carvalho, que era diretora na área de 
mercado de capitais, foi promovida a 
diretora de operações (COO) na América 
Latina. 

 

Nicola Calicchio: reforço do 
relacionamento do banco com as 
companhias — Foto: Carol 
Carquejeiro/Valor 

“Todas as movimentações mostram o 
comprometimento do banco com o 
Brasil”, afirma Alessandro Zema, que 
lidera o Morgan Stanley no país e foi 
nomeado corresponsável pela operação 
de banco de investimento na América 
Latina. A unidade brasileira completa 25 
anos em 2022. “Temos visão de longo 
prazo no Brasil, independentemente da 
volatilidade.” 
 
Para o executivo, o processo de 
sofisticação do investidor brasileiro e o 
desenvolvimento do mercado de capitais 
vieram para ficar - e deles deriva uma 
série de possibilidades para o banco. 
 
“O mercado local é um dos poucos em 
que os investidores do private [banking] 
têm a maior parte do patrimônio no 
próprio país, mas hoje estão 
diversificando para além do Brasil”, diz 
Zema. “Com a asset, queremos capturar 
uma fatia maior dos recursos que estão 
sendo investidos offshore.” 
 
Ao mesmo tempo, as fontes de recursos 
para as empresas se multiplicaram, 
reduzindo a dependência de 
empréstimos bancários. É aí que entra 
Calicchio. O executivo chega com a 
missão de “pensar como o CEO da 
empresa”, como ele próprio diz. “Nunca 
trabalhei em banco, mas aprendi muito 
sobre como as companhias funcionam, 
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como se adaptar ao cenário. Posso 
ajudar a pensar em como fazer esses 
movimentos.” 
 
Calicchio também traz, de uma breve 
passagem como diretor de estratégia do 
SoftBank, um olhar para a tecnologia. 
Esse é um segmento sobre o qual o 
Morgan Stanley tem se debruçado. O 
banco atuou como coordenador líder do 
IPO (oferta inicial de ações, na sigla em 
inglês) do Nubank, no exemplo mais 
recente. “Vai ter menos investimento em 
capital de risco do que no ano passado”, 
diz. “Mas a América Latina ainda tem 
muita ineficiência. É um mercado que 
vai ter muita disrupção.” 
 
São oportunidades como essa que o 
Morgan Stanley pretende capturar 
quando as condições o permitirem. E, na 
visão do banco, talvez não demorem a 
aparecer. 
 
Embora o mercado esteja fechado para 
estreias na bolsa, a maré pode virar 
rapidamente, afirma Medeiros, do 
banco de investimentos. Ainda há 
incerteza por causa da pandemia, da alta 
dos juros e da guerra. Mas, para o 
executivo, o mercado tende a reabrir 
quando as nuvens começarem a se 
dissipar - assim como em 2020, quando 
o pânico inicial com a pandemia de 
covid-19 passou. “Não precisa esperar o 
juro voltar aos patamares baixos onde 
esteve. Só a mudança da derivada já faz 
o fluxo voltar”, diz. 
 
O mesmo vale para as eleições. Na visão 
do banco, não é preciso necessariamente 
conhecer o vencedor para os IPOs 
voltarem. Basta ter mais visibilidade 
sobre o que pensam os candidatos - 
sobretudo no que diz respeito à questão 
fiscal. “Precisamos ter uma visão clara 
dos cenários. E há chance de isso ocorrer 
em tempo hábil para o ano ter ainda 
bastante atividade em mercado de 
capitais.” 
 
Para Marcello Lo Re, chefe da área de 
renda variável, é possível que as ofertas 
subsequentes de ações voltem a partir do 
segundo trimestre. Os IPOs vão demorar 
um pouco mais, e as operações que 

saírem neste ano tendem a ser maiores 
que as de 2021. O fluxo de estrangeiros 
que tem chegado à B3 pode ajudar, 
inclusive, a detectar quando retomar as 
aberturas de capital. “A gente ainda não 
vê esse investidor escolhendo ações 
individuais. Quando isso acontecer, é 
hora de voltar com os IPOs.” 
 
Na renda fixa a análise é parecida. 
Gustavo Siqueira, que comanda a área, 
vê o mercado de dívida externa 
reabrindo à medida que a incerteza 
sobre a guerra diminuir, mesmo com as 
eleições à frente. “Tem muita liquidez, 
existem oportunidades surgindo, mas 
não parece que é a hora de o investidor 
alocar. Estamos em um momento 
binário. O mercado quer colocar o 
dinheiro para trabalhar e isso é questão 
de semanas”, afirma. 
 
Siqueira avalia que o mercado de renda 
fixa local deve manter, em 2022, um 
ritmo parecido com o do ano passado. 
Nas captações externas, o volume deve 
recuar de US$ 30 bilhões para algo entre 
US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões. 
Enquanto isso, na renda variável, o total 
pode ficar até 30% menor que o de 2021, 
quando foram movimentados R$ 149,1 
bilhões em ofertas no Brasil e de 
empresas brasileiras em Nova York. 
“Serão transações maiores”, diz Lo Re. 
 
À frente da gestora de recursos do 
Morgan Stanley, Victor Arakaki também 
enfrenta desafios nesse cenário. As 
incertezas no exterior e o aumento dos 
juros no Brasil desaceleraram - embora 
não tenham interrompido - a busca do 
investidor de varejo por diversificação 
internacional. No entanto, afirma, os 
investidores institucionais estão 
aumentando a alocação fora do país. 
“Nos últimos cinco anos houve um 
processo de migração de ativos de renda 
fixa para renda variável no Brasil, mas 
mais profunda que essa transformação é 
a internacionalização”, diz. 
 
De acordo com o executivo, os clientes 
da casa têm aumentado a procura por 
fundos de private equity e produtos de 
crédito. Enquanto isso, o Morgan 
Stanley também tem trazido ofertas de 



5 

 

sua prateleira global para os brasileiros. 
No mundo, a asset tem US$ 1,5 trilhão 
sob gestão. 
 

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

ia/2022/03/23/morgan-stanley-

renova-aposta-no-brasil-e-ve-mercado-

em-expansao.ghtml 
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Braskem confirma que avalia 
parcerias para negócio de 
biopolímeros 
 
Companhia visa alcançar a meta de 
produção de 1 milhão de toneladas de 
polietileno “verde” até 2030 
 
Por Stella Fontes, Valor — São Paulo 
23/03/2022 09h57  Atualizado há uma 
hora 

 
A Braskem confirmou nesta quarta-
feira, em comunicado à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), que 
está trabalhando em “potenciais 
parcerias estratégicas e 
financeiras” para alcançar a meta de 
produção de 1 milhão de toneladas 
de polietileno “verde” até 2030. 
 
O Valor informou na terça-feira, com 
base em fontes, que a petroquímica 
contratou o Citi para buscar eventuais 
sócios para esse negócio, que deve ser 
separado em uma empresa 
independente e ter ações negociadas em 
bolsa, no Brasil ou nos Estados Unidos. 
 
No comunicado, a Braskem informa 
ainda que “não existe, até o momento, 
qualquer compromisso ou obrigação, 
ainda que preliminar, sobre qualquer 
transação em relação a eventual cisão e 
IPO ou qualquer outra transação 
envolvendo o negócio de biopolímeros”. 

 

— Foto: Edilson Dantas/Agência O 
Globo 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/23/braskem-confirma-
que-avalia-parcerias-para-negocio-de-
biopolimeros.ghtml 
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Legislação 

Prejuízos com queda de 
energia elétrica geram 
indenização 
 
Justiça tem concedido o direito a quem 
comprova relação entre as perdas e a 
falta de energia 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
23/03/2022 05h05  Atualizado há 2 
horas 

 

 

Jessica Peress Neumann: tudo depende 
da situação e do que se demonstra — 
Foto: Divulgação 

A Justiça tem concedido  
indenizações a consumidores que 
sofrem prejuízos em decorrência 
de quedas de energia elétrica, 
muitas vezes causadas 
por tempestades. Os juízes vêm 
entendendo que as empresas 
concessionárias do serviço podem ser 
responsabilizadas. Basta a comprovação 
de que o dano - como a perda de 
aparelhos eletrônicos - é resultado de 
oscilações ou interrupções no 
fornecimento de luz. 

No início do ano, o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJRJ) condenou 
a Ampla Energia e Serviços (Enel-
RJ) a pagar quase R$ 50 mil a uma 
seguradora. A instituição financeira 
cobriu os prejuízos de dois condomínios 
com a queima de diversos aparelhos 
eletrônicos e do elevador social de um 
dos blocos. 
 
“A demandada, na qualidade de 
concessionária de serviço público, 
responde objetivamente pelos danos 
decorrentes dos serviços prestados”, 
afirma na decisão o desembargador 
Antônio Iloízio Barros Bastos (processo 
nº 0008827-28.2019.8.19.0002). 
 
Em Cotia, na região metropolitana de 
São Paulo, uma consumidora conseguiu 
ressarcimento de R$ 2,1 mil. O aparelho 
de videogame Xbox One Fat parou de 
funcionar depois de uma queda de 
energia que durou três horas, em agosto 
passado. 
 
O pedido era para condenar a Enel-
SP ao pagamento de R$ 6,7 mil. O 
montante foi reduzido após o próprio 
juiz Eduardo de Lima Galduróz, do 
Juizado Especial Cível e Criminal, fazer 
pesquisa na internet sobre o valor de 
mercado do aparelho (processo nº 
0006641-04.2021.8.26.0152). 
 
Um consumidor de Porto Alegre obteve 
recentemente decisão que condenou 
a Rio Grande Energia a repará-lo em 
R$ 5,6 mil pela queima de uma televisão, 
um frigobar, duas câmeras de vigilância 
e duas lavadoras de roupa. A 2ª Turma 
Recursal Cível dos Juizados Especiais do 
Estado do Rio Grande do Sul validou 
laudo apresentado pelo usuário. 
 
Para os magistrados, o documento 
estava “devidamente assinado por 
responsável técnico e há indicação clara 
e expressa no sentido de que os danos 
constatados foram em decorrência de 
oscilação e sobrecarga de energia 
elétrica” (processo nº 0012118-
80.2021.8.21.9000). 
 
“A maioria das decisões vai nesse 
sentido, exigindo prova do nexo entre o 
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dano e a prestação do serviço da 
concessionária. Mas a jurisprudência se 
divide. Tudo depende da situação e do 
que se consegue demonstrar”, diz 
Jessica Peress Neumann, sócia do 
escritório Meira Breseghello Advogados. 
 
No caso de eletrodomésticos e 
eletrônicos, afirma Jessica, faz-se uma 
análise sobre a vida útil do produto e em 
qual estado estava. Em um caso julgado 
recentemente, o TJRJ negou 
indenização a uma consumidora que 
teve uma geladeira danificada. Ela arcou 
com um prejuízo de quase R$ 600. 
Prevaleceu o laudo do perito, no sentido 
de que os defeitos seriam oriundos do 
tempo de uso do produto, não da 
variação elétrica (processo nº 0002919-
87.2020.8.19.0023). 
 
Chuvas fortes não configuram hipótese 
de caso fortuito ou força maior para 
afastar a responsabilidade das 
concessionárias, segundo a 19ª Câmara 
Civil do TJMG. Para os 
desembargadores, há dever de 
reparação do dano ocorrido durante a 
falha na prestação de serviço, ainda que 
a empresa restabeleça o fornecimento 
no período determinado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - 
que é de quatro horas para áreas 
urbanas. 
 
No caso concreto, porém, o TJMG não 
condenou a Cemig a reparar o 
consumidor. Isso porque o pedido da 
empresa era para ser indenizada por 
lucros cessantes em razão de vendas que 
poderia ter realizado no período de três 
horas e quatorze minutos em que ficou 
sem energia. 
 
“Há que se deixar claro que o fato de a 
autora ter perdido a chance de realizar 
mais vendas no dia dos fatos, não quer 
dizer que deixou efetivamente de ganhar 
os valores que pediu na inicial. É que a 
apelante, que pode ter perdido vendas 
no dia da falta de energia, não perdeu as 
mercadorias que comercializa”, afirma o 
desembargador Wagner Wilson 
(processo nº 1.0372.11.003847-1/001). 
Em outra situação, a 36ª Câmara de 
Direito Privado do TJSP também negou 

indenização de cerca de R$ 370,3 mil a 
produtores rurais. Por causa de uma 
árvore que caiu nos cabos elétricos, eles 
ficaram cerca de 17 horas sem luz, mas 
demoraram a acionar a concessionária. 
Mais de 7 mil aves morreram. A 
alimentação deles era feita por máquina 
que dependia de fornecimento contínuo 
de energia elétrica. 
 
Apesar do dano, os desembargadores 
consideraram que era dever dos 
avicultores se precaverem. “Os autores 
não são pequenos produtores rurais, 
pelo que cumpria-lhes precaver-se com 
sistemas de segurança para eventos 
previsíveis”, diz o relator, 
desembargador Jayme Queiroz Lopes. 
 
Advogados orientam que, antes da 
judicialização, o passo a ser dado é 
tentar resolver o problema com a 
empresa. Isso porque a própria Aneel 
exige que as concessionárias façam o 
ressarcimento ao consumidor por danos 
elétricos. De acordo com o artigo 611 da 
Resolução 1.000, de 2021, contudo, as 
empresas devem investigar se o 
equipamento parou de funcionar por 
causa da queda de energia. 
 
“No caso de um aparelho danificado, 
deve ser juntada a nota fiscal e 
orçamentos demonstrando o nexo de 
causalidade entre o dano e a queda de 
energia”, afirma Fernanda Zucare, 
especialista em direito do consumidor e 
sócia do escritório que leva seu nome. 
 
Por meio de nota, a Enel Brasil, a Rio 
Grande Energia e a Cemig informam que 
os pedidos de indenização são 
analisados com base na Resolução 
1.000, da Aneel. As empresas não 
comentam ações judiciais em 
andamento. 
 
A Enel diz que o cliente pode pedir 
reembolso se: for o titular da unidade 
onde houve o problema; informar a data 
e o horário prováveis da ocorrência que 
o cliente acredita que tenha causado o 
dano; relatar o problema apresentado; 
além de descrever a marca, modelo e ano 
de fabricação do equipamento 
danificado. 
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A Cemig diz que o prazo para pedir 
reembolso é de até 90 dias após a data de 
ocorrência do dano. Já a empresa tem 
até 15 dias para analisar a solicitação e 
responder ao cliente. 
 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/23/prejuizos-com-queda-
de-energia-eletrica-geram-
indenizacao.ghtml 
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Supremo julgará novo critério 
de desempate do Carf 
 
Estimativa de perda, para a 
arrecadação, com modelo atual é de 
cerca de R$ 60 bilhões por ano 
 
Por Joice Bacelo e Bárbara 
Pombo — Do Rio e São Paulo 
23/03/2022 05h05  Atualizado há 2 
horas 

 

 

Diana Piatti Lobo: critério de desempate 
é decisivo para resultado do processo — 
Foto: Wenderson Araujo/Valor 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
pode decidir, hoje, sobre o critério 
de desempate adotado nos 
julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf) - última instância para discutir, 
na esfera administrativa, cobranças 
feitas pela Receita Federal. O modelo 
atual favorece o contribuinte e impacta 
fortemente os cofres públicos. Há 
estimativa de perda, para a arrecadação, 
de cerca de R$ 60 bilhões por ano. 
 
Se vetado pelos ministros, voltará a valer 
a regra que deixa a decisão nas mãos do 

presidente da turma julgadora. Seria o 
pior dos mundos para os contribuintes, 
segundo advogados. 
 
Apesar de o Carf ser um órgão paritário 
- composto por conselheiros 
representantes de contribuintes e 
auditores fiscais -, a presidência é 
sempre ocupada por alguém da Fazenda 
Nacional e a tendência é que o 
contribuinte seja derrotado. 
A mudança ocorreu com a edição da Lei 
nº 13.988, de abril de 2020. De 
acordo com dados do Carf, naquele ano, 
0,36% do total de decisões do tribunal 
foram proferidas pela sistemática que 
favorece o contribuinte. Foram 130 
decisões de um universo de 36,2 mil. 
 
No ano passado o percentual ficou pouca 
coisa acima: 1,6%. Foram 491 casos de 
um total de quase 30 mil julgamentos. 
Advogados relacionam o baixo número à 
forma como o Carf vem atuando nesses 
últimos anos. 
 
A mudança no critério de desempate 
coincidiu com a pandemia e a 
possibilidade de as partes pedirem a 
retirada de casos da pauta - o que 
aconteceu com frequência. Além disso, 
acrescentam, o Carf impôs limite, com 
base nos valores envolvidos nas 
disputas, para os julgamentos realizados 
de forma virtual. O órgão, até hoje, não 
retomou as sessões presenciais. 
 
Casos decididos por desempate 
geralmente envolvem temas de forte 
impacto econômico para as empresas. 
“São discussões complexas. O critério de 
desempate acaba sendo decisivo para o 
resultado do processo”, afirma Diana 
Piatti Lobo, especialista em contencioso 
tributário e sócia do escritório Machado 
Meyer. 
 
Os contribuintes conseguiram virar 
a jurisprudência, a seu favor, em 
algumas teses tributárias de peso. 
Dentre elas, a amortização de ágio, 
que reduz IR e CSLL a pagar. Uma das 
decisões favoreceu a Unilever. Em 
setembro, venceu um julgamento na 
Câmara Superior - última instância do 
Carf. 
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A Lei nº 13.988, aplicada ao caso da 
Unilever, incluiu o artigo 19-E na Lei nº 
10.522, de 2002. Esse é o dispositivo que 
estabelece o novo critério de desempate 
sob contestação no STF (ADIs 6.399, 
6.403 e 6.415). 
 
O julgamento está em andamento. Teve 
início em abril do ano passado, no 
Plenário Virtual. O relator é o ministro 
Marco Aurélio, que se aposentou em 
junho, e o voto dele será preservado. 
 
Será uma das raras vezes em que o STF 
retira um caso do Plenário Virtual por 
meio de voto-vista. Geralmente, o 
processo é deslocado quando algum 
ministro apresenta pedido de destaque. 
Nessa hipótese, a discussão volta à 
estaca zero. Se aplicado aqui, a relatoria 
ficaria com André Mendonça, o 
substituto de Marco Aurélio. 
 
O placar parcial é desfavorável ao 
contribuinte. O relator votou pela 
inconstitucionalidade. Ele considerou 
que a matéria não poderia ter sido 
tratada em uma lei sem relação com o 
tema - prática chamada de “jabuti”. 
 
Além dele, o ministro Luís Roberto 
Barroso também proferiu voto no 
Plenário Virtual. Tentou chegar num 
meio termo. Entendeu a nova regra 
como constitucional - mantendo o novo 
critério de desempate -, mas autorizou a 
Fazenda a recorrer à Justiça em caso de 
derrota. Atualmente, a legislação não 
admite a medida. 
 
“Não existe nada nesse sentido na lei. 
Não temos sequer previsão de peça. A 
execução fiscal não serviria para isso 
porque a União não teria um título 
executivo líquido, certo e exigível contra 
o contribuinte”, diz o advogado Tiago 
Conde, do escritório Sacha Calmon. 
Se optarem por essa modalidade, 
segundo os especialistas, os ministros 
estarão exercendo o papel do Legislativo 
e terão que definir qual rito a ser seguido 
nessas situações. 
Caso prevaleça o voto do relator, será 
necessária, na visão dos advogados, a 
aplicação da chamada modulação de 

efeitos - para preservar os processos 
encerrados no Carf nesses dois anos de 
vigência da lei. “Não teria como aplicar 
retroativamente porque esses casos não 
existem mais”, observa Luiz Gustavo 
Bichara, do escritório Bichara 
Advogados. 
 
Para ele, porém, há uma enorme 
diferença entre esse caso e os 
precedentes no STF sobre o chamado 
contrabando legislativo. A medida 
provisória convertida na Lei 13.988 
envolvia matéria tributária. 
“O paradigma que está sendo invocado 
tratava de uma MP sobre parcelamento 
tributário e a emenda era relativa aos 
limites da Floresta do Bom Futuro. A 
diferença de temas era gritante. Aqui 
não. A inexistência de jabuti é evidente”, 
afirma Bichara. 
 
As regras de desempate do Carf têm 
relevância para os contribuintes 
também pelo aspecto criminal. Neste 
mês, o STF proibiu a abertura de 
processo por crime fiscal antes que se 
tenha uma decisão definitiva do 
conselho confirmando a existência da 
dívida (ADI 4980). 
 
Para criminalistas, a sistemática 
anterior viola a presunção de inocência e 
o “in dubio pro reo” (em caso de dúvida 
sobre o cometimento do crime, a decisão 
deve ser favorável ao acusado). Eles 
argumentam que não existiria certeza 
sobre a exigência do tributo com uma 
decisão tomada por voto de qualidade. 
 
“Se não tem certeza há presunção. Mas, 
no direito, a presunção deve ser de 
inocência e não de culpabilidade”, 
afirma Sérgio Rosenthal, acrescentando 
que o juiz criminal não tem competência 
para decidir sobre a exigência de crédito 
tributário. 

 

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

-juridico/post/2022/03/bancos-serao-

afetados-por-decisao-do-stf.ghtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/bancos-serao-afetados-por-decisao-do-stf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/bancos-serao-afetados-por-decisao-do-stf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/bancos-serao-afetados-por-decisao-do-stf.ghtml


12 

 

 
 

Valor Jurídico 

Bancos serão afetados por 
decisão do STF 
 
Ministros decidem hoje sobre critério 
de desempate dos julgamentos no Carf; 
questão é decisiva em disputa sobre 
contribuições previdenciárias 
 
Rio 
23/03/2022 07h03  Atualizado há 4 
horas 

 
 
A decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre o critério 
de desempate dos julgamentos no C
onselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf), prevista para 
esta quarta-feira (23), vai interferir 
diretamente em uma disputa travada 
entre bancos e Fazenda Nacional. Se 
os ministros validarem o modelo atual - 
que favorece os contribuintes -, 
as instituições financeiras poderão 
se ver livres de contribuições 
previdenciárias. 
 
Existe discussão, no Carf, se incide 
contribuição sobre valores pagos a título 
de bônus de contratação - também 
conhecido como hiring 
bônus ou luvas. Essa modalidade é 
comum no mercado financeiro. 
 
Os bancos costumam oferecer bônus 
como atrativo para a contratação de 
profissionais do alto escalão. Funciona, 
segundo advogados, como uma espécie 
de indenização para cobrir eventuais 
perdas que a pessoa teria ao deixar uma 
outra empresa (multa contratual ou 
valores a receber em participação nos 
lucros, por exemplo). 
 
Derrotas em série 
 
A Receita Federal entende que há 
tributação nesses casos - 
são 28,2% sobre o total - e aplica auto 

de infração quando os valores não são 
recolhidos aos cofres da União. 
Na Câmara Superior, a última instância 
do Carf, 73% das decisões proferidas até 
aqui foram desfavoráveis às empresas, 
segundo levantamento feito pelos 
advogados Leandro Cabral e Renata 
Santos Toledo, do escritório Velloza. 
 
Só que a maioria, 91%, foi decidida 
pelo voto de qualidade - sistemática 
que esteve em vigor até abril de 2020. 
Por esse critério, em caso de empate, a 
decisão ficava nas mãos do presidente da 
turma. 
 

 

Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Luiz Fux, abre Ano 
Judiciário de 2022 com sessão plenária 
virtual . — Foto: Foto: Rosinei 
Coutinho/SCO/STF 

O Carf é um órgão paritário - composto 
por conselheiros representantes dos 
contribuintes e por auditores fiscais -, 
mas a presidência é sempre ocupada por 
alguém da Fazenda Nacional. 
Geralmente, quando há empate, a 
divergência ocorre entre os dois grupos 
de conselheiros. Daí a tendência de o 
contribuinte ser derrotado. 
 
Virada de jurisprudência 
 
Em abril de 2020, com a edição da Lei 
nº 13.988, a regra mudou: os 
contribuintes passaram a ser 
favorecidos quando há empate nos 
julgamentos do Carf. E, nessa discussão 
envolvendo a tributação do bônus de 
contratação, houve virada de 
jurisprudência. 
 
Os conselheiros aplicaram a nova 
sistemática e, em agosto do ano passado, 
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cancelaram uma dessas cobranças 
(acordão nº 9202-009.762). 
 
A quantidade de decisões favoráveis 
poderia ter sido maior, segundo Leandro 
Cabral. Ocorre que o período de vigência 
da lei coincidiu com a pandemia. O Carf 
passou funcionar de forma virtual e 
muitos casos foram retirados de pauta. 
 
Se o novo critério tivesse valido no 
passado, diz o advogado, os bancos 
teriam vitória esmagadora sobre o Fisco. 
Os 91% de casos que foram definidos por 
voto de qualidade na Câmara Superior - 
chancelando a cobrança - teriam decisão 
em sentido oposto. 
 

No STF 
 
Os ministros decidem sobre o novo 
critério de desempate do Carf nesta 
quarta-feira. Eles vão dizer se a norma 
que criou essa sistemática é ou não 
constitucional. Se declarada 
inconstitucional, volta a valer a regra do 
voto de qualidade - que deixa a decisão 
nas mãos do presidente da turma. 
 
Esse tema será analisado por meio de 
três ações diretas de 
inconstitucionalidade: ADIs 6.399, 
6.403 e 6.415. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/03/bancos-serao-
afetados-por-decisao-do-stf.ghtml 

 

Retorne ao índice 

 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/bancos-serao-afetados-por-decisao-do-stf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/bancos-serao-afetados-por-decisao-do-stf.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/bancos-serao-afetados-por-decisao-do-stf.ghtml
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Economia / Defesa do Consumidor 

Hapvida é alvo de processo do 
Ministério da Justiça por 
divulgar dados de clientes 
 

Operadora de saúde anunciou números 

de contratos e parte de CPF de 

consumidores com contas atrasadas 

 
Camilla Alcântara 
23/03/2022 - 04:32 / Atualizado em 
23/03/2022 - 07:18 

 

Hapvida diz que procedimento é normal 

e está previsto pela ANS Foto: 

Divulgação 

 
RIO — O Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, por meio da 

Secretaria Nacional do Consumidor 

(Senacon), abriu processo 

administrativo contra a operadora 

Hapvida, para apurar irregularidades 

na divulgação de números de contratos e 

parte dos CPFs de clientes 

inadimplentes em anúncio em jornal na 

semana passada. A medida foi publicada 

no Diário Oficial da União desta quarta-

feira. 

 

A empresa terá 20 dias para apresentar 

defesa e justificar a divulgação dos dados 

dos consumidores. O Departamento de 

Proteção e Defesa do Consumidor 

considerou a medida adotada contrária 

aos direitos do consumidor, 

classificando-a como abusiva e 

constrangedora, segundo os artigos 6 e 

42 do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC). 

 

A Senacon afirmou que, segundo o 

artigo 71 do CDC, a exposição do 

consumidor na cobrança de dívidas é 

considerada infração penal. Também foi 

citada a Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), que considera a prática como 

desrespeito à privacidade, à intimidade, 

à honra e à imagem das pessoas. 

 

Segundo Viviane Mendes, especialista 

na LGPD, houve exposição de 

informações por parte da Hapvida, 

mesmo que os números de CPF não 

tenham sido divulgados na íntegra: 

 

— Na omissão de apenas dois dígitos, o 

cliente continua exposto, não é 

suficiente. Quanto à divulgação dos 

números de contratos, que são 

documentos, é possível encontrar outros 

dados pessoais do cliente por esse 

número. 

 

VAREJO 'FIGITAL': EMPRESAS 

FAZEM DE TUDO PARA O 

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/hapvida-lista-contratos-parte-de-cpfs-de-inadimplentes-1-25439261
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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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

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 
 

Ela afirma que qualquer documento 

pertence ao consumidor e não pode ser 

compartilhado por terceiros. 

 

A Hapvida afirma que os clientes já 

tinham sido informados dos débitos por 

boletos, telefone e e-mail. A chamada em 

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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jornal de grande circulação funciona 

como uma última tentativa de 

comunicação. 

 

Segundo a companhia, a publicação é 

prevista pela 9.659, de 1998, e pela 

Súmula 28/2015, da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), para 

casos de atraso superior a dois meses em 

pagamentos. 

 

Para isso, diz a empresa, foram 

divulgados os números dos contratos 

desses usuários e seus CPFs — mas com 

numeração incompleta e sem os nomes, 

o que, argumenta, preservaria os dados 

privados. 

 

“A companhia cumpriu todas as 

determinações da ANS e tomou cuidado 

para que não houvesse 

constrangimentos a ninguém”, afirma. 

Além disso, informa estar à disposição 

da Senacom para prestar todos os 

esclarecimentos necessários. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/de
fesa-do-consumidor/hapvida-alvo-de-
processo-do-ministerio-da-justica-por-
divulgar-dados-de-clientes-1-25443887 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/hapvida-alvo-de-processo-do-ministerio-da-justica-por-divulgar-dados-de-clientes-1-25443887
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/hapvida-alvo-de-processo-do-ministerio-da-justica-por-divulgar-dados-de-clientes-1-25443887
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/hapvida-alvo-de-processo-do-ministerio-da-justica-por-divulgar-dados-de-clientes-1-25443887
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/hapvida-alvo-de-processo-do-ministerio-da-justica-por-divulgar-dados-de-clientes-1-25443887
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Economia/Inflação 

Preço dos alimentos não deve 
cair com isenção de imposto 
de importação 
 

Dificuldade para obter produtos no 

exterior, alta de ‘commodities’ e 

incerteza sobre repasse para 

consumidor são obstáculos 

 
Eliane Oliveira 

23/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 23/03/2022 - 

07:19 

 

Pouco café de fora. No ano passado, o 
Brasil importou US$ 3,98 milhões do 
produto e exportou US$ 5,8 bilhões 
Foto: Maria Isabel Oliveira / Agência O 
Globo 
 
BRASÍLIA — A redução a zero do 

Imposto de Importação que incide sobre 

alguns alimentos da cesta básica e o 

etanol não deve gerar queda acentuada 

de preços. Embora o objetivo do governo 

seja frear reajustes, há uma série de 

obstáculos pela frente: dificuldades para 

comprar produtos no mercado global, 

alta das cotações das commodities e até 

a apropriação de parte do ganho com a 

queda das tarifas pelo comércio 

varejista, sem o repasse integral ao preço 

final. 

O governo anunciou na segunda-feira 

que vai zerar as alíquoas do etanol — 

que, misturado à gasolina, pode ajudar a 

baratear o combustível no posto —, 

açúcar, macarrão, óleo de soja, 

margarina, queijo, café e óleo de soja. E 

ainda fez uma segunda rodada de 

redução, em 10%, das tarifas de 

importação de bens de capital, 

informática e comunicações. Foi uma 

reação à pressão inflacionária mundial, 

agravada pela guerra na Ucrânia. 

 

Na avaliação do presidente da 

Associação de Comércio Exterior do 

Brasil (AEB), José Augusto de Castro, as 

medidas tomadas pelo Ministério da 

Economia têm um pano de fundo 

político. Segundo ele, a queda das 

alíquotas não deve surtir o efeito 

desejado, principalmente nos preços dos 

alimentos: 

— Os preços sobem ao sabor do 

momento. 

 

Alex Agostini, economista-chefe da 

agência de classificação de risco Austin 

Rating, avalia que os preços podem até 

cair, mas não na intensidade desejada 

pela área econômica do governo. 

Segundo ele, as atenções estarão 

voltadas para o varejo. 

 

INFLAÇÃO PESOU NO BOLSO DO 

BRASILEIRO EM 2021. VEJA 

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS 

VILÕES 

  

https://oglobo.globo.com/economia/governo-zera-imposto-de-importacao-de-alimentos-que-mais-pesam-na-inflacao-do-etanol-impacto-no-preco-da-gasolina-chega-r-020-25442133
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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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 
 

 

 

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 
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2021. Foto: Brenno Carvalho / Agência 

O Globo 

— É claro que temos sempre a 

expectativa de um alento, mas vai 

depender se o varejo vai repassar a 

redução para o consumidor na ponta. O 

que se sabe é que nem toda redução de 

impostos é repassada para o consumidor 

final, ainda mais quando falamos sobre 

alimentos — diz Agostini. 

 

Impacto na produção 
 
Se nos preços a medida poderá se tornar 

inócua, para os produtores nacionais 

poderá haver impacto, por substituição 

do produto nacional pelo estrangeiro, 

sem a efetiva redução do preço. O diretor 

executivo da Associação Brasileira da 

Indústria de Café (Abic), Celírio Inácio, 

diz que a medida é preocupante. Ele 

teme que o produto importado entre 

com vantagem em relação ao nacional 

no Brasil. 

 

— A indústria nacional seguirá pagando 

seus impostos, enquanto a 

comercialização e os insumos da cadeia 

cafeeira continuarão sendo cotados 

internacionalmente pelas Bolsas de 

Nova York e Londres. E isso faz com que 

tenhamos todos os cuidados para que o 

princípio da isonomia comercial não 

seja desalinhado — argumenta. 

 

Fábio Scarcelli, presidente da 

Associação Brasileira das Indústrias de 

Queijo (Abiq), diz que a grande 

preocupação do segmento é se o produto 

que entra no Brasil recebeu subsídio em 

seu país de origem para ficar mais 

barato. Segundo ele, o grande 

prejudicado será o produtor nacional. 

 

— Os preços dos derivados lácteos 

também subiram lá fora. Não foi só aqui. 

O produto importado pode ter sido 

subsidiado na Europa ou nos Estados 

Unidos, enquanto aqui não recebemos 

apoio algum — enfatiza Scarcelli. 

 

EMPRESAS QUE DEIXARAM 
DE FAZER NEGÓCIOS COM A 
RÚSSIA 
 

  

Há 30 anos no país, a rede de fast food 
McDonald's fechou temporariamente as 
cerca de 850 lanchonetes espalhadas 
pela Rússia como resposta a invasão da 
Ucrânia. A empresa continuará pagando 
o salário dos 62 mil funcionários 
enquanto as lojas estiverem fechadas. 
Foto: - / AFP 
 

Coca-Cola suspendeu os negócios na 
Rússia e acrescentou que continuará a 

https://oglobo.globo.com/economia/empresas-que-deixaram-de-fazer-negocios-com-russia-1-25415661
https://oglobo.globo.com/economia/empresas-que-deixaram-de-fazer-negocios-com-russia-1-25415661
https://oglobo.globo.com/economia/empresas-que-deixaram-de-fazer-negocios-com-russia-1-25415661
https://oglobo.globo.com/economia/empresas-que-deixaram-de-fazer-negocios-com-russia-1-25415661


20 

 

monitorar e avaliar a situação no país à 
medida que as circunstâncias evoluem. 
Foto: Hermes de Paula / Agência O 
Globo 
 

A PepsiCo suspenderá toda a 
publicidade e a venda de suas marcas de 
bebidas. Mas continuará a vender 
produtos essenciais, como leite e comida 
para bebês. Foto: Bloomberg 
 

Marcas de luxo, como Chanel, Prada, 
Hérmes e Louis Vuitton, fecham lojas na 
Rússia; Zara informou o fechamento 
temporário de todas as suas lojas no país 
e a interrupção das vendas on-line Foto: 
Fabio Rossi/Agência O Globo 
 

Após invasão da Ucrânia, Starbucks 
anunciou que estava interrompendo 
suas operações no país de Vladimir 
Putin Foto: Reuters 

Depois de suspender o lançamento de 
filmes na Rússia, a Disney vai pausar 
todos os seus negócios no país. Apesar 
dessa decisão, continuará empregando 
os trabalhadores russos. Foto: AFP 
 

Goldman Sachs é o primeiro grande 
banco de Wall Street a abandonar a 
Rússia. Foto: Scott Eells / Photographer: 
Scott Eells/Bloomb 
 

Já o HSBC encerrou as relações com 
uma série de bancos russos, incluindo o 
segundo maior, o VTB. O banco tem 
pouca exposição direta na Rússia, com 
cerca de 200 funcionários e receita anual 
de US$ 15 milhões no país Foto: ISAAC 
LAWRENCE / AFP 
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A sul-coreana Samsung anunciou a 
suspensão das remessas de produtos 
para a Rússia, alegando problemas 
logísticos Foto: Hermes de Paula / 
Agência O Globo 
 

As operadoras de cartões de crédito 
americanas anunciaram a suspensão de 
algumas das atividades em seus sitemas 
de pagamento na Rússia para se 
ajustarem às sanções impostas ao país 
Foto: Daniel Acker / Bloomberg 
 

A 
PayPal é uma das empresas de serviços 
financeiros a se distanciar do país por 
causa do ataque à Ucrânia Foto: DADO 
RUVIC / Reuters 
 

A Shell deixará todas as suas operações 
na Rússia, incluindo a unidade Sakhalin 
2 LNG, na qual detém uma participação 
de 27,5%. Já a francesa Total suspendeu 
capital para novos investimentos na 
Rússia, mas não anunciou intenção de 
deixar o país. Foto: BEN STANSALL / 
AFP 
 

A Harley-Davidson suspendeu seus 
negócios e remessas de suas motos para 
a Rússia, mas não detalhou o tamanho 
de suas operações no país Foto: Sergei 
Karpukhin / REUTERS 
 

A Microsoft disse que removeria os 
aplicativos móveis da estatal RT da loja 
de aplicativos do Windows e proibiria 
anúncios na mídia patrocinada pelo 
Estado russo. Foto: Akio Kon / 
Bloomberg 
 



22 

 

O Google, da Alphabet, bloqueou 
aplicativos móveis conectados às 
emissoras russas RT e Sputnik de sua 
loja Play, em linha com um movimento 
anterior para remover as editoras 
estatais russas de seus recursos 
relacionados a notícias. Foto: 
Bloomberg 
 

Montadora sueca decidiu suspender as 
remessas de carros para o mercado russo 
até novo aviso. Foto: Bob Strong / 
REUTERS 
 

A Boeing anunciou que está 
suspendendo as principais operações em 
Moscou e restringindo temporariamente 
o acesso de funcionários e parceiros na 
Rússia Foto: Simon Dawson / 
Bloomberg 
 

Já a Airbus suspendeu os serviços de 
suporte às companhias aéreas russas, 
bem como o fornecimento de peças de 
reposição para o país Foto: Maxim 
Shemetov / Reuters / 10-6-2018 
 

A Nike tornou indisponíveis as compras 
de mercadorias em seu site e aplicativo 
na Rússia, pois não pode garantir a 
entrega de mercadorias aos clientes no 
país Foto: Reprodução/Youtube/Nike 
 

A Apple interrompeu todas as vendas de 
produtos na Rússia Foto: Jeenah Moon 
/ Bloomberg 
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A montadora alemã suspendeu a 
produção local na Rússia e também as 
exportações para o país Foto: Hermes de 
Paula / Agência O Globo 
 

A Ford, que em 2021 vendeu cerca de 21 
mil carros na Rússia, também 
suspendeu as atividades no país. E 
anunciou a doação de US$ 100 mil para 
o Fundo de Ajuda Global da Ucrânia 
Foto: Reuters 
 

A montadora japonesa Mazda também 
está suspendendo as remessas de peças 
para uma fábrica na Rússia Foto: 
Divulgação 
 

A Daimler Truck congelou suas 
atividades comerciais na Rússia, 
incluindo a cooperação com a fabricante 
de caminhões russa Kamaz. Não serão 
produzidos mais caminhões sob a essa 
parceria Foto: Jeff Kowalsky 
 

A empresa de energia dinamarquesa 
Orsted parou de fornecer carvão e 
biomassa russos para suas usinas, mas 
continuará comprando até 2 bilhões de 
metros cúbicos de gás natural da 
Gazprom por ano sob um contrato de 
longo prazo. Foto: Phil Noble / 
REUTERS 
 

A operadora de telecomunicações sueca 
Ericsson está suspendendo suas 
entregas para a Rússia enquanto avalia o 
impacto potencial das sanções em seus 
negócios no país Foto: Olof Swahnberg / 
REUTERS 
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A maior empresa de leasing de 
aeronaves do mundo vai rescindir 
contratos com companhias aéreas 
russas. Em valores, a empresa tem 5% de 
sua frota alugadas para a Rússia Foto: 
Divulgação 
 

A fabricante de pneus finlandesa Nokian 
Tires está transferindo a produção de 
algumas de suas principais linhas de 
produtos da Rússia para a Finlândia e os 
Estados Unidos. A Nokian produz 
aproximadamente 80% de sua 
capacidade anual de 20 milhões de 
pneus na Rússia Foto: Divulgação 
 

A Honda está interrompendo as 
exportações de carros e motocicletas 
para a Rússia Foto: Paulo Fridman / 
Bloomberg 
 

A empresa vai interromper atividades na 
Rússia, inclusive em áreas de produção 
de petróleo. A Equinor, petrolífera 
controlada pelo governo norueguês, 
também decidiu deixar o país. Foto: 
ANDREW KELLY/REUTERS/23-11-
2021 
 

A gigante do petróleo britânica BP vai se 
desfazer de fatia de 20% de estatal russa 
de petróleo, em reação à invasão da 
Ucrânia Foto: Bloomberg 
 

A Daimler Truck congelou suas 
atividades comerciais na Rússia, 
incluindo a cooperação com a fabricante 
de caminhões russa Kamaz Foto: Dhiraj 
Singh / Bloomberg 
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O grupo de transporte marítimo Maersk 

suspendeu as movimentações de 

contêineres de e para a Rússia, exceto 

para alimentos, artigos médicos e 

humanitários Foto: Phil Noble / Reuters 

A Associação Brasileira das Indústrias 

de Óleos Vegetais (Abiove) divulgou 

uma nota em que afirma entender que o 

objetivo do governo federal em zerar o 

imposto de importação do óleo de 

cozinha é aumentar a disponibilidade do 

produto no mercado. “Na avaliação da 

entidade, não há falta de óleo de soja no 

mercado interno, e os preços estão 

alinhados com a paridade 

internacional”, diz um trecho da nota. 

 

Pouca importação 

 
Segundo as últimas projeções da Abiove, 

a produção de óleo de soja para a atual 

safra deve ficar na casa de 9,7 milhões de 

toneladas, volume superior ao 

registrado no ciclo anterior. 

Dados do Ministério da Economia 

mostram que, com exceção do etanol, as 

importações dos alimentos com 

alíquotas zeradas são muito pequenas 

atualmente. Por exemplo, enquanto em 

2021 o Brasil exportou US$ 9,2 bilhões 

em açúcar para países como China, 

Argélia, Nigéria, Arábia Saudita e Egito, 

as importações somaram US$ 63,8 

milhões, vindas de Estados Unidos, 

China, Alemanha e Dinamarca, entre 

outros. 

O Brasil importou US$ 1,5 bilhão em 

álcool de EUA, Chile, Venezuela e 

Trinidad e Tobago. Mas comprou apenas 

US$ 3,98 milhões de café do México e do 

Canadá, enquanto as exportações desse 

produto no ano passado somaram US$ 

5,8 bilhões. O Brasil é o maior produtor 

de café do mundo.  

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/preco-dos-alimentos-
nao-deve-cair-com-isencao-de-
imposto-de-importacao-1-25444332 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/preco-dos-alimentos-nao-deve-cair-com-isencao-de-imposto-de-importacao-1-25444332
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https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/preco-dos-alimentos-nao-deve-cair-com-isencao-de-imposto-de-importacao-1-25444332
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Economia 

Empresários pressionam 
governo contra sonegação de 
pessoa física em importação 
da China 
 

Talita Nascimento 

23 de março de 2022 | 05h10 

 

 
Queixa é contra importação feita por 

pessoa física no e-commerce Foto: Tiago 

Queiroz/ Estadão 

 

Uma comitiva composta pelo 

empresário Luciano Hang, dono da 

varejista Havan, pelo CEO da Multilaser, 

Alexandre Ostrowiecki e outros nomes 

de empresas de varejo que fazem 

importação de produtos vindos da China 

levou ao alto escalão do governo, à 

presidência da República e a senadores, 

denúncias contra plataformas de fora do 

País que trazem produtos a pessoas 

físicas no Brasil, prática conhecida como 

‘cross border’. Em uma apresentação, 

que leva o aviso de “material sigiloso”, e 

de nome “Contrabando Digital”, são 

citadas as empresas AliExpress, Wish, 

Shein, Shopee e Mercado Livre. 

Instituições da indústria, que dizem há 

anos sofrer com concorrência desleal de 

produtos importados, juntaram forças 

ao novo pleito e fizeram o assunto chegar 

à Procuradoria Geral da República 

(PGR). 

 

A sequência de telas apresentada, entre 

outros, ao ministro da Economia Paulo 

Guedes e ao presidente Jair Bolsonaro 

descreve um suposto modelo de 

operação ilegal das plataformas de cross 

border. A causa também ganhou apoio 

de Associação Brasileira dos Fabricantes 

de Brinquedos (Abrinq), Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit), Associação Brasileira 

da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(Abinee), Associação Nacional dos 

Fabricantes Produtos Eletroeletrônicos 

(Eletros) e do Fórum Nacional contra a 

Pirataria e Ilegalidade (FNCP). O desejo 

é promover alterações nas normas 

tributárias, de modo que o consumidor 

pague os impostos relativos à transação 

no momento da compra, e não quando o 

produto importado passa pela Receita 

Federal e entra no Brasil. 

 

Articulados pelo presidente da Abrinq, 

Synésio da Costa, as associações – que já 

se mobilizam há anos para buscar o que 

chamam de “igualdade tributária” para 

produtos importados – viram a 

iniciativa do varejo como uma boa 

notícia para que a pauta ganhasse força. 
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Segundo ele, há interesse no assunto de 

outras instituições do setor de varejo, 

como o Instituto para o 

Desenvolvimento do Varejo (IDV), e de 

muitas companhias que têm visto com 

preocupação as práticas adotadas pelo 

comércio entre fronteiras e o que 

apontam como distorções tributárias. 

 

“Engenharia para burlar a Receita” 

 
Segundo documento ao qual o Broadcast 

teve acesso, essas instituições enviaram 

um ofício à Procuradoria Geral da 

República com denúncias sobre a forma 

de atuação de empresas estrangeiras de 

comércio entre fronteiras. Junto ao 

ofício, a própria apresentação levada a 

tiracolo pelos empresários com trânsito 

no governo foi anexada. O material cita 

a “construção de engenharia de como 

burlar a Receita” adotada pelas 

plataformas de e-commerce que atuam 

com importação. 

 

Um dos documentos apresentados 

sugere o subfaturamento de notas fiscais 

e a reetiquetagem na Suécia, como 

tentativa de burlar a fiscalização. O 

grupo alega que apenas 2% dos 500 mil 

pacotes que chegam na fiscalização 

alfandegária são de fato checados. 

 

O material reproduz telas de anúncios 

dos e-commerces e supostas notas 

subfaturadas, além de comentários de 

clientes com dicas de como driblar a 

fiscalização. 

Segundo as denúncias, vendedores e 

compradores usam desses artifícios para 

se enquadrar em uma transação para a 

qual a Receita Federal não cobra taxas 

ou impostos. No geral, são isentas as 

encomendas de até US$ 50. No entanto, 

o benefício só é concedido se a remessa 

ocorrer entre duas pessoas físicas, sem 

fins comerciais. 

 

Pelo mundo 

 
Segundo o sócio do Escritório J Amaral 

Advogados, Fabio Pimentel, os materiais 

presentes no documento apresentado à 

PGR trazem à tona temas relevantes e, 

pela lei, o Ministério Público tem 

obrigação de apreciar elementos que 

tenham o mínimo indício de 

irregularidade. “O comércio em si e as 

plataformas não têm nada de ilegal, mas 

se existe alegação de sonegação fiscal, 

por exemplo, ela tem de ser analisada”, 

afirma. 

 

Ele afirma que, na Europa, essa também 

foi uma questão discutida, porém a 

solução veio de maneira diferente. Por 

lá, as compras feitas fora da União 

Europeia que chegam por meio do 

serviço de correios ficam travadas na 

instituição até que o comprador 

preencha um formulário declarando o 

que comprou, quanto pagou e outros 

detalhes. Por meio dessa declaração, os 

correios calculam o imposto a ser pago 

pelo consumidor, que só então pode 
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receber sua compra. Nesse modelo, a 

responsabilidade passa a ser do cliente. 

A solução não garante que não haverá 

sonegação, diz, mas tende a surtir efeito 

porque transfere a responsabilidade ao 

cliente, sob pena de arcar com as 

consequências legais de omitir 

informações. Para ele, a solução 

proposta no documento, de que o 

imposto seja cobrado pela instituição de 

pagamento que faz a intermediação da 

compra, é possível, mas parte da 

atribuição de responsabilidade a essas 

instituições por toda a transação, o que 

carece de discussões. 

 

Há uma questão específica sobre os 

marketplaces (shopping virtuais). A 

Europa caminha no entendimento de 

que alguns deles têm se tornado 

caminhos inevitáveis para o comércio 

eletrônico. “Os marketplaces estão 

deixando de ser apenas intermediários 

para assumir posições cada vez mais 

relevantes nas cadeias produtivas. Já 

têm os próprios meios de pagamento, 

armazenamento e entregas”, observa.  

 

Assim, tramita no Parlamento Europeu 

uma medida que pode determinar que, 

após atingir certa escala, essas empresas 

tenham de abrir mão de um elo da 

cadeia, como a logística ou os meio de 

pagamento, por exemplo. “O Brasil tem 

a oportunidade de pensar nisso agora, 

antes que as empresas cheguem a esse 

nível”, argumenta Pimentel. 

 

A venda 

 
A queixa levada à PGR relata não apenas 

a importação para fins comerciais, como 

a venda posterior desses produtos em 

shoppings virtuais com operação local. 

Nessa segunda parte, as atenções se 

voltam ao Shopee e ao Mercado Livre, 

que são acusados de não se 

responsabilizar sobre a procedência dos 

produtos ali vendidos, bem como 

permitirem que pessoas físicas façam 

vendas, sem emitir nota fiscal. 

 

O site do Shopee sugere que é possível 

vender uma grande quantidade como 

pessoa física. A página informa que 

aqueles com conta CPF com emissões 

acima de 900 pedidos terão acréscimo 

de R$ 3 por item vendido. 

 

Em nota, o Shopee diz que não foi 

notificado por qualquer órgão 

governamental e afirma estar em 

conformidade com as leis locais, além de 

cobrar que os vendedores também 

estejam. “A Shopee está empenhada em 

ajudar as PMEs (Pequenas e Médias 

Empresas) brasileiras a crescer e 

prosperar no mundo online por meio do 

nosso marketplace. Mais de 85% das 

vendas na nossa plataforma são de 

vendedores locais, incluindo pequenas e 

médias empresas, além de marcas. Em 

nossa sede em São Paulo, e ao redor do 

país, nossas equipes locais atendem a 
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mais de 1 milhão de vendedores 

brasileiros registrados.” 

 

No Mercado Livre também é possível 

vender como pessoa física, mas o diretor 

jurídico da companhia, Ricardo Lagreca, 

explica que, quando esse vendedor 

atinge um patamar de vendas diárias, ele 

precisa abrir um CNPJ e passar a emitir 

notas fiscais. Para ter certeza de que isso 

vai acontecer, a empresa exige que, a 

partir daí, suas entregas sejam feitas 

pelo serviço de logística da plataforma.  

 

Hoje, 95% das vendas são operadas 

dessa forma, pelo Mercado Envios. Os 

outros 5% se dividem em grandes 

lojistas que operam sua própria 

logística, mas que se tratam de grandes 

empresas devidamente regularizadas, e 

pessoas físicas que ainda não atingiram 

a venda mínima para a exigência de 

profissionalização na visão do Mercado 

Livre. 

 

“A preocupação de combate à sonegação 

e à pirataria é legítima. A gente 

compartilha. Falando do Mercado Livre, 

entendemos que não deveríamos estar 

neste documento. Pagamos muitos 

tributos, no ano passado foram mais de 

R$ 2,5 bilhões que recolhemos”, diz. 

Desde de 2020, a empresa afirma ter 

ajudado a formalizar 135 mil 

vendedores, por meio dessa política de 

exigir emissão de notas fiscais depois de 

certo patamar de vendas. Além disso, 

Lagreca lembra que, desde 2020, a 

empresa investiu US$ 100 milhões para 

apertar o cerco contra produtos 

falsificados na plataforma, com uma 

ferramenta que varre as ofertas do site e 

busca anúncios problemáticos. 

 

Sobre as denúncias de subfaturamento 

de notas e omissão de informações à 

Receita Federal, a AliExpress afirmou 

em nota que “respeita as leis locais de 

cada país em que atua. A compra de itens 

importados, por pessoas físicas, é um ato 

legal e contribui para que haja maior 

competitividade e oferta aos 

consumidores brasileiros”. A empresa 

diz que “de acordo com a lei brasileira, 

compras internacionais são sujeitas a 

taxações e vendedores internacionais 

que oferecem produtos para brasileiros 

assumem o compromisso de informar 

claramente os valores exatos e as 

descrições corretas dos produtos 

enviados ao mercado brasileiro, nos 

termos exigidos pelas leis locais” 

 

A companhia continua: “O AliExpress 

monitora proativamente, por meio de 

ferramentas de inteligência artificial, e 

de forma reativa, com um departamento 

inteiro dedicado à investigação de 

reclamações e denúncias, o 

cumprimento das regras impostas a 

vendedores. A violação das normas 

estabelecidas para vendedores implica 

em sua suspensão e exclusão definitiva 

de nossa plataforma. O AliExpress 
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trabalha continuamente, em 

colaboração com diversos parceiros, 

para aprimorar suas ferramentas de 

monitoramento e avaliação de seus 

vendedores. Desde agosto de 2021, o 

AliExpress permite que vendedores 

brasileiros vendam para consumidores 

brasileiros. O ingresso em nossa 

plataforma exige que o vendedor possua 

CNPJ, emita nota fiscal em todas as 

vendas efetuadas e cumpra uma rigorosa 

política, que inclui não somente o 

cumprimento integral das leis locais, 

mas também a oferta de uma 

experiência de compra excelente para o 

consumidor”. 

 

Procuradas, Wish e Shein, que não 

possuem contato de imprensa no Brasil, 

não responderam às solicitações da 

reportagem. Havan e Multilaser não 

comentaram. 

  

https://economia.estadao.com.br/blogs
/coluna-do-broad/empresarios-
pressionam-governo-contra-
importacao-da-china-por-pessoa-fisica/ 

 
Retorne ao índice 
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Economia 

'Dinheiro esquecido': prazo 
para saque se encerra nesta 
semana 
 
Repescagem ocorre no sábado, 26; 
aqueles que não resgatarem ainda terão 
o valor guardado 
 
Redação, O Estado de S.Paulo 
23 de março de 2022 | 09h57 
 
A última rodada desta primeira leva de 

consultas das quantias e agendamentos 

para resgate do “dinheiro esquecido” 

no Sistema Valores a Receber, 

do Banco Central, está no ar desde 

segunda-feira, 21. 

 

Criado para que as pessoas possam 

retirar montantes que haviam sido 

deixados para trás em contas bancárias, 

o SVR realiza a ponte para os saques de 

maneira escalonada, assim como o 

calendário do auxílio emergencial. 

Nesta semana, encerra-se o prazo para 

que pessoas nascidas e empresas criadas 

após 1983 tenham acesso.   

 

Sede do Banco Central do Brasil; dois 

períodos são utilizados para resgates: 

das 4h às 14h e das 14h à 00h Foto: 

André Dusek/Estadão - 9/1/2018 

 

De acordo com o Banco Central, dois 

períodos são utilizados para resgates: 

das 4h às 14h e das 14h à 00h. Não é 

preciso memorizar data e hora do 

“saque”, é possível consultar tudo 

novamente. Você precisará voltar ao 

sistema do BC no período sinalizado.  

 

Caso a pessoa esqueça de realizar o 

acesso, uma repescagem, no sábado, 26, 

será disponibilizada, durante todo o dia, 

das 4h à 00h. Porém, se esquecer deste 

também, o saldo poderá ser solicitado 

por mais uma vez a partir da próxima 

segunda, 28. Se deixar de solicitar, não 

tem problema. O direito de resgatar a 

quantia será mantido e o valor será 

“guardado” até que você, enfim, decida 

por retirar.   

 

Como sacar o 'dinheiro esquecido'? 

 
Será necessário realizar login por meio 

da conta Gov.br, do governo federal, 

com certificações de segurança em 

níveis prata ou ouro. Para saber como 

funciona o Gov.br, clique aqui.  

Após o acesso ao sistema, leia e aceite o 

Termo de Responsabilidade.   

 

Quais dados vou conseguir ver sobre 

o 'dinheiro esquecido'? 

 
Na consulta, o consumidor terá acesso às 

seguintes informações:  

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/auxilio-emergencial
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conta-gov-br-aumentar-nivel-banco-central-brasil-valores-receber,70003979909
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• Valor a receber 

• Instituição que deverá 

devolver o valor 

• Origem (tipo) do valor a 

receber 

• Informações adicionais, 

caso existam 

 

Após isso, de acordo com informações 

do BC, as seguintes opções serão 

disponibilizadas:  

 

Solicitar por aqui: significa que a 

instituição oferece a devolução do valor 

via Pix no prazo de até 12 dias úteis. 

Selecione uma das chaves Pix e informe 

os dados pessoais. Guarde o número de 

protocolo, para caso precise entrar em 

contato com a instituição. 

Solicitar via instituição: significa 

que a instituição não oferece a devolução 

por Pix no prazo de até 12 dias úteis. 

Entre em contato pelo telefone ou e-mail 

informado pelo BC para combinar com a 

instituição a forma de devolução do 

valor.   

 

Datas para encontrar o 'dinheiro 

esquecido' 

 
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  

 

Como saber se tenho 'dinheiro 

esquecido'? 

 
• O principal é entrar neste 

link. Tudo referente a este 

assunto será feito por meio 

desta página, não haverá 

disponibilização do serviço 

no site principal do Banco 

Central  

• Quando a consulta estiver 

disponível, você irá utilizar 

seu CPF ou CNPJ para saber 

se tem algum valor a 

receber  

 

Se não tiver, acabou a consulta. Se tiver, 

você receberá uma data em que será 

possível saber o valor e retirar a quantia  

 

Cuidado com golpes sobre 'dinheiro 

esquecido' 

 
Alguns pontos importantes devem ser 

destacados. O primeiro deles é que, caso 

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
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o dinheiro esteja parado, mas você 

demore para solicitar uma retirada, ele 

não vai deixar de ser seu. Quando você 

solicitar, será depositado. Enquanto isso 

não for feito, vai ficar parado por lá.  

 

O segundo é que você deve tomar 

cuidado para não cair em golpes. O 

Banco Central listou alguns itens para 

que as pessoas não acessem links 

maliciosos. O mais importante é: este é 

o único link do BC em que os 

valores são consultados e, 

posteriormente, solicitados para 

transferência. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,dinheiro-esquecido-prazo-
saque-encerra,70004017101 

 
Retorne ao índice 

  

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
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Mercado 

Dólar cai a R$ 4,85 e tem 
menor valor desde o início da 
pandemia 
 
Moeda americana recuava 1,26% no 
final da manhã; Bolsa subia 0,48% 
 
23.mar.2022 às 9h56 
 
Clayton Castelani 

SÃO PAULO 

 

No sexto dia seguido de desvalorização, 

o dólar recuava nesta quarta-feira (23) à 

sua menor cotação desde o início da 

pandemia de Covid-19. 

 

Às 11h25, a moeda americana cedia 

1,26%, a R$ 4,85. O Ibovespa, principal 

índice da Bolsa de Valores brasileira, 

subia 0,48%, a 117.840 pontos. 

 

Caso encerre o dia neste patamar, o 

dólar terá o menor valor frente ao real 

desde o fechamento da sessão de 13 de 

março de 2020, quando estava cotado a 

R$ 4,8280. 

 

Já a última vez que a divisa terminou o 

pregão na casa dos R$ 4,85 foi em 8 de 

junho de 2020. Na ocasião, a cotação era 

R$ 4,8560. 

 

Cédulas de dólar - Dado Ruvic - 

14.fev.2022/Reuters 

 

Nesta terça (23), o dólar 

comercial fechou em queda de 0,60%, a 

R$ 4,9140, o menor valor da moeda 

americana desde 24 de junho do ano 

passado, quando a cotação do dia foi de 

R$ 4,9050. 

 

Na véspera, o dólar já tinha caído 1,45%, 

fechando a sessão a R$ 4,9440 na 

venda. Até então, o menor valor desde 

29 de junho do ano passado. 

 

Ações excessivamente desvalorizadas na 

Bolsa, a possibilidade de ganhos no setor 

de commodities devido a ameaças de 

escassez do petróleo provocadas 

pela guerra na Ucrânia, além de juros 

domésticos altos, criam uma 

combinação que favorece a entrada de 

dólares no país. O resultado é a queda da 

taxa de câmbio. 

 

Neste ano, o real apresenta a maior 

valorização frente à divisa americana, 

quando comparado a outras moedas de 

países emergentes. O retorno à vista da 

moeda brasileira está em quase 13% no 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/clayton-castelani.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/bolsa-despenca-12-na-pior-queda-do-seculo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-cai-a-r-490-e-bolsa-atinge-maior-valor-desde-setembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/e-hora-de-comprar-dolar-para-viajar-especialistas-respondem.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-fecha-a-r-494-e-tem-menor-cotacao-desde-junho-de-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-fecha-a-r-494-e-tem-menor-cotacao-desde-junho-de-2021.shtml
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35 

 

acumulado de 2022, segundo dados 

compilados pela Bloomberg. 

 

Marco Caruso, economista-chefe do 

Banco Original, reforça que o gatilho 

para a recente queda do dólar foi o novo 

choque de preços das commodities 

devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. 

Ele destaca, porém, que esse 

"movimento foi exacerbado pela decisão 

do Banco Central de vincular a alta dos 

juros à elevação da cotação do petróleo", 

comentou. 

 

A valorização de commodities 

produzidas no Brasil já é um fator 

importante para a queda do dólar, pois 

essas mercadorias são negociadas em 

dólar e, naturalmente, representam uma 

porta de entrada para a moeda 

estrangeira. 

 

"E se você ainda tem o Copom [Comitê 

de Política Monetária do Banco Central] 

dizendo que vai aumentar os juros se o 

petróleo subir, isso é uma força a mais 

[para a queda do dólar], já que os juros 

mais altos tendem a atrair mais capital 

estrangeiro para a nossa renda fixa", 

comentou Caruso. 

 

PREÇO DO BARRIL DO 

PETRÓLEO PASSA DOS US$ 120 

 
Os preços do petróleo saltavam 

novamente nesta quarta conforme 

cresciam as preocupações de 

investidores sobre a redução dos 

estoques e o consequente aumento dos 

preços globais de energia. 

 

O barril do petróleo Brent, referência 

mundial, avançava 5,46%, a US$ 121,79 

(R$ 599,87). Com isso, a cotação da 

commodity se aproximava do US$ 

127,98 (R$ 629,68), o maior valor 

registrado desde 2008. 

 

No mercado de ações dos Estados 

Unidos, os índices Dow Jones, S&P 500 

e Nasdaq recuavam 0,73%, 0,45% e 

0,04%, nessa ordem. 

Com Reuters 

 

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

/2022/03/dolar-cai-novamente-e-vai-

abaixo-de-r-490.shtml 
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Mercado 

Avanço de big techs e fintechs 
também gera riscos, diz órgão 
internacional 
 
Brechas no setor dificultam trabalho de 
regulação por parte das autoridades, 
aponta FSB 

 
23.mar.2022 às 15h00 
 
Lucas Bombana 

SÃO PAULO 

 

As medidas de isolamento social para 

frear a transmissão do coronavírus 

aceleraram a tendência de digitalização 

dos serviços financeiros no varejo, com 

implicações para a sociedade que 

precisam ser acompanhadas com 

atenção a partir de agora. 

 

Segundo o Conselho de Estabilidade 

Financeira (FSB, na sigla em inglês), 

órgão internacional que monitora e faz 

recomendações sobre o sistema 

financeiro global, o desenvolvimento 

das big techs e das fintechs pode trazer 

benefícios aos clientes, como maior 

eficiência de custos e inclusão financeira 

mais ampla para grupos desassistidos. 

 

No entanto, o FSB assinala também que 

o avanço das novas empresas digitais no 

ramo das finanças pode trazer 

implicações negativas. O alerta foi feito 

em relatório publicado na segunda-feira 

(21). 

 

Entre os pontos de atenção, o órgão 

elenca o número relativamente limitado 

de provedoras de serviços em 

determinados segmentos de atuação, a 

complexidade e falta de transparência 

das atividades correlatas dessas 

empresas, e incentivos em potencial 

para assumir maior risco para manter os 

níveis de rentabilidade. 

 

 

Logos das empresas Facebook, Google e 

Twitter - 1.mar.2022/Reuters 

 

"Também pode haver riscos à proteção 

dos consumidores por conta da maior 

dependência tecnológica e relativas à 

proteção de dados", aponta o FSB no 

documento, acrescentando que o 

número limitado de provedores de 

serviços em nuvem pode potencializar o 

impacto de qualquer eventual 

vulnerabilidade operacional. 

 

Na avaliação do conselho, a expansão 

das grandes empresas globais de 

tecnologia evidencia a necessidade de 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/lucas-bombana.shtml
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serem abordadas com mais 

profundidade as lacunas de tratamento 

de dados que dificultam a avaliação dos 

riscos financeiros e da importância 

sistêmica dessas empresas. 

 

"Essas lacunas de dados tornam difícil 

para as autoridades decidirem se e como 

regular as big techs", diz o FSB, 

lembrando ainda que o uso de carteiras 

digitais (oferecidas principalmente pelas 

novas empresas de tecnologia) cresceu 

de cerca de 6,5% em todas as transações 

de comércio eletrônico em escala global 

em 2019, para 44,5% em 2020. 

 

"Em alguns países, como China e Índia, 

onde as big techs estavam bem 

posicionadas antes da pandemia, elas 

continuam a dominar os mercados de 

pagamento móvel", diz o órgão 

internacional. 

 

O FSB destaca ainda que diversos países 

têm adotado "medidas notáveis" com 

impacto direto para as big techs. 

"O Brasil avançou com um sistema de 

pagamento ágil, o Pix, projetado para 

criar condições de concorrência de nível 

competitivo entre os provedores de 

serviços de pagamento", aponta o 

conselho no relatório. 

 

Ainda no âmbito doméstico, estudo 

divulgado em fevereiro pela Zetta com 

base nas Pesquisas de Orçamentos 

Familiares (POFs), do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), 

mostrou um aumento significativo do 

acesso da população ao cartão de 

crédito. 

 

Os dados indicam que, no comparativo 

entre 2008-2009 e 2017-2018 (último 

levantamento), o acesso ao cartão de 

crédito passou de 43% para 51% do total 

da população. 

 

"O fato das fintechs, desde o início, 

isentarem seus clientes de anuidade de 

cartão de crédito, gerou uma maior 

competitividade. Isso se traduz em 

benefícios para a sociedade de forma 

geral", disse Bruno Magrani, presidente 

da Zetta, associação sem fins lucrativos 

que reúne nomes como Nubank, 

Mercado Pago, Banco Inter e Creditas. 

 

Em um ambiente de uso cada vez mais 

intensivo das ferramentas digitais, a 

Febraban (Federação Brasileira de 

Bancos) assinou nesta terça (22) acordo 

de cooperação técnica com a Polícia 

Federal para o desenvolvimento de 

medidas preventivas, educativas e de 

repressão aos crimes cibernéticos e de 

ataques de alta tecnologia. 

 

De acordo com a federação dos bancos, 

a medida busca tornar o espaço 

cibernético mais seguro. O texto prevê 

um relacionamento mais próximo e 

maior colaboração entre o setor 

bancário e as autoridades policiais, com 
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troca permanente de informações sobre 

o tema, intercâmbio de dados e apoio 

técnico e logístico. 

 

"Com as informações do setor bancário, 

espera-se que a PF tenha mais 

elementos para combater esse tipo de 

crime, permitindo o cruzamento com os 

dados que já possui. Com isso, o que se 

busca é aprimorar as condições para 

investigação policial, identificar 

associações e organizações criminosas, 

conhecer as práticas ilícitas e 

desenvolver novas técnicas e tecnologias 

de prevenção e repressão a esses 

crimes", disse Isaac Sidney, presidente 

da Febraban, em nota. 

 

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

o/2022/03/avanco-de-big-techs-e-

fintechs-tambem-gera-riscos-diz-orgao-

internacional.shtml 
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Partido deve indenizar por 
uso de nome de mulher em 
candidatura fraudulenta 
 

23 de março de 2022, 15h43 

A lesão a direitos de personalidade dá 
ensejo ao pagamento de indenização. 
Assim entendeu o juiz Théo Assuar 
Gragnano, da 12ª Vara Cível do Foro 
Regional de Santo Amaro (SP), 
ao condenar o diretório municipal do 
Partido Trabalhista Nacional (PTN) a 
indenizar uma mulher que teve seu 
nome usado em uma candidatura 
fraudulenta. 

ReproduçãoPartido deve indenizar por uso 
de nome de mulher em candidatura 
fraudulenta 

A reparação por danos morais foi 
arbitrada em R$ 50 mil. A autora foi 
candidata a vereadora pelo partido em 
2008, mas soube por amigos que seu 
nome havia sido incluído novamente na 
eleição de 2012. Ela constatou no 
cartório eleitoral que foi inscrita pelo 
mesmo partido, mas sem seu 
consentimento, e notificou o fato à 
autoridade policial. 

Durante as investigações, descobriu-
se que o diretório do partido 
entregou documentos com assinatura 

falsa da autora e com previsão de R$ 5 
milhões como limite de financiamento 
de campanha. Ao julgar a ação 
procedente em parte, o juiz disse que, na 
eleição de 2012, houve elevado número 
de candidaturas fraudulentas de 
mulheres, assim como ocorreu com a 
autora. 

"A responsabilidade civil do diretório 
municipal do partido, pelo ato ilícito 
consistente na indevida e fraudulenta 
utilização do nome da autora, está bem 
caracterizada", afirmou o juiz. Ele 
afastou o argumento do PTN de que 
haveria prescrição da pretensão 
indenizatória, uma vez que a ação só foi 
proposta em agosto de 2015. 

Isso porque, conforme o magistrado, o 
ato ilícito não era passível de 
conhecimento pela autora antes da 
aproximação da eleição e da divulgação 
dos candidatos do PTN, "presumindo-
se, assim, que tenha a autora tomado 
ciência em outubro de 2012, 
principiando então a fluir o lapso 
prescricional". 

O magistrado também disse que a 
conduta ilícita do partido "malferiu 
direitos da personalidade da 
demandante", tanto relacionados à 
honra objetiva (nome, imagem e 
reputação), quanto relativos 
à integridade psíquica (considerado o 
estresse e perturbação provocados pela 
instauração de procedimento de 
prestação de contas e pelas as múltiplas 
providências necessárias à elucidação da 
questão). 

Clique aqui para ler a sentença 
1084822-71.2015.8.26.0100 

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

23/partido-indenizara-usar-nome-

mulher-candidatura-fraudulenta 
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Vivo deve indenizar por 
cobrar por serviço não 
contratado por cliente 
 
23 de março de 2022, 12h48 

Por Tábata Viapiana 

O que caracteriza o desvio produtivo é o 
fato ou evento danoso que se consuma 
quando o consumidor, sentindo-se 
prejudicado, gasta seu tempo vital, que é 
um recurso produtivo, e se desvia das 
suas atividades cotidianas que 
geralmente são existenciais. 

ReproduçãoVivo deve indenizar por cobrar 
por serviço não contratado por 
consumidor 

Com base nesse entendimento, a 6ª 
Turma Recursal Cível e Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
condenou a Vivo por ter inserido um 
serviço na conta do consumidor sem a 
sua anuência. A reparação por danos 
morais foi fixada em R$ 10 mil. 

De acordo com a relatora, juíza Sueli 
Juarez Alonso, o cliente foi cobrado 
por um serviço que não contratou, e a 
partir de então, se iniciou 
uma "verdadeira via sacra" para 
conseguir o cancelamento. Sem obter 
êxito, o autor se viu obrigado a ajuizar 

uma ação, "desperdiçando tempo e 
dinheiro, caracterizando desvio 
produtivo". 

"O STJ vem confirmando a tese do 
desvio produtivo do consumidor, isso 
porque perde-se horas em filas ou ao 
telefone na tentativa de resolver 
pendências causadas pelos prestadores 
de serviços, ou seja, quando o 
consumidor foi privado de tempo 
relevante para se dedicar ao exercício de 
atividades que melhor lhe aprouvesse, 
submetendo-se, em função do episódio 
em tela, a intermináveis percalços para 
solução de problemas oriundos de má 
prestação de serviços da ré", disse. 

Para a relatora, a operadora falhou como 
prestadora de serviços, pois não 
solucionou o problema mesmo depois 
do ajuizamento da ação, além de 
continuar cobrando por um serviço não 
contratado pelo consumidor, apesar da 
sentença de primeira instância já ter 
determinado o cancelamento e a 
consequente suspensão das cobranças. 

"É evidente, portanto, que não havia 
necessidade de impor ao recorrente os 
aborrecimentos e constrangimentos 
sofridos. O consumidor, não raro, tem 
que se submeter a inúmeros dissabores 
para ver seu direito respeitado e isso, 
sem dúvida, caracteriza dano moral", 
concluiu a magistrada. A decisão foi por 
unanimidade. 

O consumidor é representado pelos 
advogados Paulo Evângelos 
Loukantopoulos e Evandro 
Henrique Gomes. 

Clique aqui para ler o acórdão 
1006251-67.2021.8.26.0006 

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

23/vivo-condenada-indenizar-cobrar-

servico-nao-contratado 
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Funcionária demitida durante 
tratamento de câncer de 
mama será reintegrada 
 
23 de março de 2022, 12h11 

A 5ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho manteve a determinação de 
que o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo no Estado de São 
Paulo (Sescoop/SP) reintegre ao 
emprego uma assistente administrativa 
dispensada, sem justa causa, quando 
fazia tratamento de câncer de mama. 

123RFFuncionária demitida durante 
tratamento de câncer de mama será 
reintegrada 

A entidade ainda terá de pagar R$ 20 mil 
de indenização à empregada em 
decorrência da dispensa, considerada 
discriminatória pelo colegiado. Na 
Justiça do Trabalho, a assistente disse 
que fora contratada em julho de 2011 e 
dispensada, sem justa causa, em julho de 
2014, com a justificativa de que estaria 
apresentando baixa produtividade. 

Ela contou que, em setembro de 2013, 
foi diagnosticada com câncer de mama e, 
por causa da doença, submetera-se a 
procedimentos cirúrgico e 
quimioterápico. Com a dispensa, havia 
perdido, ainda, o plano de saúde 

empresarial para dar continuidade ao 
tratamento. Na sua avaliação, a medida 
demonstrava discriminação e 
preconceito em relação à doença. 

Assim como o juiz de primeiro grau, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região concluiu que a trabalhadora fora 
dispensada de forma discriminatória e 
manteve a obrigação de reintegração e a 
indenização, no valor de R$20 mil. 
Segundo o TRT, o Sescoop/SP tem, 
atualmente, o mesmo número de 
empregados que tinha na época da 
dispensa da assistente, o que afastaria a 
tese da defesa de que era preciso reduzir 
o quadro de pessoal.  

O TRT observou, também, que o 
tratamento quimioterápico fora 
realizado até abril de 2014, e, ao ser 
dispensada, a empregada ainda deveria 
permanecer sob supervisão médica e ser 
submetida a novos tratamentos. Na 
tentativa de rediscutir o caso no TST, o 
Sescoop reiterou seu argumento de que 
o motivo da dispensa foi a necessidade 
de reduzir o quadro de empregados, em 
razão da reestruturação promovida na 
entidade.  

O relator, ministro Alberto Balazeiro, 
lembrou que a Súmula 443 do TST prevê 
a reintegração ao emprego do 
trabalhador portador do vírus HIV ou de 
outra doença grave que provoque 
estigma ou preconceito, pois se presume 
que a despedida é discriminatória. No 
mesmo sentido, a Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais 
(SDI-1), órgão responsável pela 
padronização da jurisprudência no 
Tribunal, já decidiu que a neoplasia 
maligna (câncer) se enquadra nesse 
conceito.  

Considerando, também, as provas 
reunidas no processo, o ministro negou 
provimento ao agravo do Sescoop. A 
decisão foi unânime. Com informações 
da assessoria de imprensa do TST. 

Ag-AIRR-1001196-
48.2016.5.02.0033 
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Sessão plenária | STF 

AO VIVO: STF julga medidas 
protetivas na lei Maria da 
Penha 
 
Também estão na pauta do STF desta 
tarde ações que contestam o fim do voto 
de qualidade no Carf. 
 
quarta-feira, 23 de março de 2022 

 

Nesta quarta-feira, 23, o plenário do 

STF realiza mais uma sessão de 

julgamentos. O primeiro item da pauta 

é ação que questiona alteração na 

lei Maria da Penha para permitir que a 

autoridade policial afaste o suposto 

agressor da convivência com a vítima, 

quando constatado risco à vida ou à 

integridade física da mulher. 

 

O segundo item da pauta refere-se a um 

conjunto de ações contra o fim do voto 

de qualidade em empates ocorridos nos 

julgamentos do Carf - Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, 

ligado ao ministério da Economia. O 

conselho é responsável pelo julgamento 

administrativo de segunda instância do 

contencioso administrativo fiscal na 

esfera federal. A mudança que levou ao 

fim do voto de desempate no Carf 

tornou o empate favorável ao 

contribuinte. 

 

Acompanhe: 

Lei Maria da Penha 

 

A ação foi proposta em 2019 pela AMB 

- Associação dos Magistrados 

Brasileiros contra alterações 

promovidas na lei Maria da Penha, 

aquelas que autorizam a autoridade 

policial a afastar o suposto agressor do 

domicílio ou de lugar de convivência 

com a ofendida quando verificada a 

existência de risco à vida ou à 

integridade da mulher. A íntegra do 

dispositivo assim dispõe: 

 

Art. 12-C.  Verificada a existência de 

risco atual ou iminente à vida ou à 

integridade física ou psicológica da 

mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, ou de seus 

dependentes, o agressor será 

imediatamente afastado do lar, 

domicílio ou local de convivência com 

a ofendida: 

I - pela autoridade judicial; 

II - pelo delegado de polícia, quando o 

Município não for sede de comarca; ou  

III - pelo policial, quando o Município 

não for sede de comarca e não houver 

delegado disponível no momento da 

denúncia. 

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do 

caput deste artigo, o juiz será 

comunicado no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas e decidirá, em 

igual prazo, sobre a manutenção ou a 

revogação da medida aplicada, 

devendo dar ciência ao Ministério 

Público concomitantemente.  

§ 2º Nos casos de risco à integridade 

física da ofendida ou à efetividade da 

medida protetiva de urgência, não será 

concedida liberdade provisória ao 

preso. 

 

De acordo com a AMB, os dispositivos 

inseridos na lei Maria da Penha criam 

hipótese legal para que o delegado ou o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
https://www.migalhas.com.br/
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policial pratique atos da competência 

do Poder Judiciário, com clara ofensa 

ao princípio da reserva de jurisdição, do 

devido processo legal e da 

inviolabilidade do domicílio. 

 

A entidade ressalta que, de acordo com 

o texto constitucional, o ingresso no 

domicílio sem o consentimento do 

morador só pode ocorrer em caso de 

flagrante delito, desastre ou, durante o 

dia, mediante autorização judicial.  

 

"Ninguém será privado da liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo 

legal e, no caso, o dispositivo legal está 

admitindo que um delegado de polícia 

ou um policial restrinjam essa liberdade 

do agressor, sem que tenha sido 

instaurado um processo e proferida 

uma decisão judicial", destacou. 

• Processo: ADIn 6.138 
 

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

/362221/ao-vivo-stf-julga-medidas-

protetivas-na-lei-maria-da-penha 

 

Retorne ao índice 
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Saúde 

Justiça obriga plano de saúde 
a fornecer tratamento para 
depressão 
 
Para magistrada, o rol da ANS é 
meramente exemplificativo e não serve, 
por si só, de negativa à atendimento 
médico, especialmente em casos de 
risco de vida. 
 
quarta-feira, 23 de março de 2022 

 

Plano de saúde deve fornecer 

tratamento com estimulação magnética 

transcraniana, prescrito por psiquiatra, 

a mulher com quadro depressivo grave. 

Assim decidiu a juíza de Direito Ildete 

Verissimo de Lima, da 1ª vara Cível de 

Ipojuca/PE, ao considerar a urgência 

do tratamento. 

 

Plano de saúde deve fornecer 

tratamento a mulher com quadro 

depressivo.(Imagem: Freepik) 

 

Consta nos autos que a mulher é 

beneficiária de plano de saúde 

empresarial e apresenta quadro 

depressivo grave, sem melhora 

significativa conforme laudo médico. A 

mulher afirmou que seus sintomas são 

resistentes ao tratamento 

medicamentoso, motivo pelo qual seu 

psiquiatra prescreveu estimulação 

magnética transcraniana. Explicou que 

se encontra usufruindo de auxílio-

doença e que o plano de saúde negou 

pedido de autorização, sob o 

fundamento de que o procedimento 

está fora do rol da ANS. 

 

Ao analisar o caso, a juíza de Direito 

observou que a documentação 

apresentada não deixa dúvida quanto à 

gravidade do caso e urgência do 

tratamento, inexistindo amparo legal 

para a negativa. Ressaltou que o rol de 

procedimentos da ANS é meramente 

exemplificativo e não serve, por si só, de 

esteio à negativa de atendimento 

médico, especialmente em casos de 

risco de vida. 

 

Ainda, lembrou decisão do STJ, no qual 

define que "o plano de saúde pode 

estabelecer quais doenças estão sendo 

cobertas, mas não que tipo de 

tratamento está alcançado para a 

respectiva cura", de forma que 

considerou desarrazoada a recusa do 

plano. 

 

"Se não for realizado o tratamento, a 

autora poderá apresentar um 

agravamento da situação clínica atual, 

podendo ter prejuízos à sua vida, daí a 

necessidade da intervenção judicial 

liminar. O art. 5º da Carta Magna de 

1988 dispõe que não é lícito a ré 

pretender apenas vantagens do 

negócio que explora eximindo-se das 

despesas porventura decorrentes." 

 

Assim, condenou o plano de saúde a 

autorizar o tratamento de estimulação 

https://www.migalhas.com.br/
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magnética transcraniana com todos os 

profissionais e equipamentos 

necessários, durante todo o tratamento, 

observando o número de sessões 

prescritas pelo médico e pelo tempo 

indicado pelo profissional, juntamente 

com outros 

exames/tratamentos/procedimentos 

que porventura venha a necessitar, sob 

pena de multa diária. 

 

A banca Guedes & Ramos 

Advogados Associados atuou na 

causa. 

• Processo: 0000720-

08.2022.8.17.2730 

Veja a decisão. 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/362238/justica-obriga-plano-de-
saude-a-fornecer-tratamento-para-
depressao 
 
Retorne ao índice 
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TRT 

Obrigar funcionário a cantar 
hino motivacional não gera 
indenização 
 
O colegiado entendeu que o canto 
motivacional somente importa ofensa 
moral quando ultrapassar o limite de 
promover o engajamento da equipe, de 
modo a provocar humilhações e 
constrangimento à personalidade dos 
empregados. 
 
quarta-feira, 23 de março de 2022 

 

Justiça nega pedido de indenização de 

trabalhador que alegava ter sido 

obrigado a cantar e dançar diariamente 

em reuniões internas das equipes. A 

decisão 5ª câmara do TRT da 12ª região 

por entender que a prática de manter 

cantos motivacionais no ambiente de 

trabalho não representa dano moral ao 

empregado quando a atividade não 

ultrapassa o limite de promover o 

engajamento da equipe. 

 

Prática de canto motivacional em 

reuniões não gera 

indenização.(Imagem: Freepik) 

 

Consta nos autos que um trabalhador 

da área administrativa de um 

hipermercado era obrigado a cantar e a 

dançar diariamente, juntamente com os 

colegas, em reuniões internas das 

equipes. Discorreu, ainda, que cumpria 

o ritual por ordens de seus superiores e 

que embora a atividade acontecesse em 

ambiente fechado e longe dos clientes, 

sentia-se constrangido.   

 

A empresa, por sua vez, alegou que a 

prática era opcional e tem a finalidade 

de motivar e alegrar os trabalhadores. 

Ademais, a companhia contou que a 

música cantada é singela e consiste nas 

iniciais da empresa e versos como "o 

cliente é sempre o número um!". 

 

Na origem, o juízo negou o pedido de 

indenização por entender que "o canto 

motivacional importa em ofensa moral 

quando ultrapassa o limite de 

promover o engajamento da equipe de 

trabalho", o que não ocorreu. 

Inconformado, o trabalhador recorreu 

da decisão. 

 

Limite 

 

Ao analisar o caso, o juiz convocado 

Carlos Alberto Pereira de Castro, 

relator, entendeu que o canto 

motivacional somente importa ofensa 

moral quando ultrapassar o limite de 

promover o engajamento da equipe, de 

modo a provocar humilhações e 

constrangimento à personalidade dos 

empregados. Nesse sentido, o Pereira 

de Castro asseverou que não "no caso 

dos autos, não verifico a transposição 

do aludido limite". 

 

Por fim, o colegiado negou o recurso e 

manteve a sentença por entender que 

não houve constrangimento à esfera 

https://www.migalhas.com.br/
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moral dos trabalhadores. A decisão foi 

unânime. 

Informações: TRT da 12ª região 

 

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

/362220/obrigar-funcionario-a-

cantar-hino-motivacional-nao-gera-

indenizacao 
 

Retorne ao índice 
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A importância de uma agenda 
consensual sobre 
Propriedade Industrial 

Tempo de espera por decisão do INPI 

para pedidos de patente agro caiu de 12 

anos em 2018 para 6 anos em 2021, mas 

ainda é preciso avançar 

• JULIANNA 

GRANJEIA 

23/03/2022 05:15 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Em um país como o Brasil, que consegue 
ter algumas culturas de plantio com ciclo 
mais longo, a inovação e o 
desenvolvimento de novos produtos são 
centrais para o setor agroquímico. Esse 
foi um dos temas abordados no segundo 
painel do webinar “O Desenvolvimento 
do Sistema Brasileiro de Concessão de 
Patentes”, realizado na segunda-feira 
(14/3) pelo escritório Licks Attorneys e 
transmitido pelo JOTA por meio do 
YouTube. 

O primeiro convidado do painel, 
Maximiliano Arienzo, chefe da Divisão 

de Propriedade Intelectual Ministério 
das Relações Exteriores, expôs as 
mudanças no departamento e o novo 
planejamento da área. “Nossa divisão 
saiu do departamento econômico e foi 
para o de ciência e tecnologia. É mais um 
passo necessário para casar propriedade 
intelectual com ciência, tecnologia e 
inovação. Nos últimos quatro anos, 
nossa divisão e o Itamaraty passaram 
por muitas transformações e lançamos 
as bases de transformação do 
ecossistema de propriedade intelectual.” 

Arienzo afirmou que essas bases foram 
construídas em parcerias com entidades 
como o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI) e a 
Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (OMPI). “Lançamos o Plano 
de Estratégia Nacional de Propriedade 
Intelectual alinhado às melhores 
práticas do campo de propriedade 
industrial. Precisamos incorporar 
tecnologias normativas ao nosso 
ambiente de decisão, e esse é o papel do 
Ministério de Relações Exteriores, 
identificando o campo regulatório 
internacional e colocar à disposição do 
Brasil.” 

O diplomata admitiu, no entanto, a falta 
de eficiência da área no país. “Qualquer 
investimento em ciência e tecnologia 
hoje vai ser minimizado pela falta de 
uma eficiência em propriedade 
intelectual, especialmente propriedade 
industrial. Esse desafio está bem claro. O 
que precisamos discutir é o que vamos 
fazer agora. O Ministério das Relações 
Exteriores já identificou como superar 
os gargalos, temos um mapa do 
caminho”, disse Arienzo. 

Vencida essa etapa de planejamento 
estratégico, é preciso articular um 
consenso político sobre como 
implementá-lo de modo eficiente, 
afirmou o diplomata. “O grande desafio 
agora é gerar um consenso político em 
torno de uma agenda transformadora da 
propriedade intelectual no Brasil. Isso 
envolve desafios jurídicos, regulatórios e 
comerciais. Temos capacidade para isso, 
o que não temos é a capacidade de gerar 

https://www.jota.info/autor/julianna-granjeia
https://www.jota.info/autor/julianna-granjeia
https://www.jota.info/autor/julianna-granjeia
https://www.jota.info/jotinhas/agenda-propriedade-industrial-consensual-23032022#respond
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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consenso. Só teremos progresso com 
consenso. Enquanto estivermos 
polarizados por visões diferentes tudo 
vai acontecer devagar.” 

O segundo convidado do painel, José 
Graça Aranha, representante da 
Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (OMPI) para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, também comentou os 
problemas administrativos do INPI. O 
orçamento do instituto para 2022 foi 
cortado de R$ 70 milhões para R$ 34 
milhões. 

“Há uma certa dose de ideologia nesse 
tema, um mau ambiente de negócios, 
além do custo Brasil. É um problema de 
muitos governos, não é só de agora. Esse 
contingenciamento do orçamento já 
vivemos 20 anos atrás também. O INPI 
é uma instituição que gera seus próprios 
recursos, que recebe taxas do setor 
privado e boa parte delas não são 
revertidas para o próprio setor, para que 
o INPI possa se modernizar”, afirmou 
Graça Aranha, que já foi presidente da 
autarquia. 

Com vasta experiência no sistema 
internacional de patentes, Graça Aranha 
também apontou a insegurança jurídica 
como um grave problema a ser 
enfrentado. “Durante o julgamento da 
ADI 5.529 pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), alguns ministros 
disseram que o dispositivo da lei criava 
uma extensão do prazo da patente e que 
isso era um caso único, que não existia 
em outros lugares. Mas existe sim. 
Países como Estados Unidos, México e 
China, que decidem rapidamente a 
concessão de patentes, têm mecanismos 
em caso de demora”, explicou. 

Em maio de 2021, o STF, por maioria, 
declarou a inconstitucionalidade do 
parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 
9.279/1996 (Lei da Propriedade 
Industrial – LPI), que estabelecia que o 
prazo de vigência da patente de invenção 
não poderia ser inferior a 10 anos 
contados a partir da data de sua 
concessão, o que assegurava um tempo 

mínimo previsto de exploração para os 
empresários. 

Graça Aranha citou como exemplo a 
China, que recebe 3,6 milhões de 
pedidos de patentes por ano e que, com 
11 mil examinadores, leva 22 meses para 
decidir pela concessão ou não de uma 
patente. “Mesmo assim, existe um 
dispositivo na lei chinesa para que, no 
caso de um aumento significativo no 
número de depósitos, o sistema possa 
fornecer um prazo adicional. O que 
aconteceu com essa ADI afeta nossa 
imagem e desestimula o investimento no 
Brasil porque não há uma 
previsibilidade, há uma insegurança 
jurídica.” 

Uma particularidade do sistema 
brasileiro que poderia ser visto como 
vantagem é que, segundo o 
representante da OMPI, 85% dos 
pedidos de patentes feitos no Brasil vêm 
do exterior. “A grande maioria vem pelo 
Tratado de Cooperação de Patentes 
(PCT) e já foi examinada por uma das 20 
autoridades de busca e de exames 
internacionais. O Brasil é uma delas 
inclusive. Não temos razão para levar 
tanto tempo para examinar esses 
pedidos, porque eles já chegam aqui 
examinados, é muito mais fácil”, 
explicou Graça Aranha, ressaltando que 
o Brasil é o único país que leva até 17 
anos para analisar uma patente. “O 
Canadá tem 379 examinadores e leva 15 
meses para conceder ou não uma 
patente e a Austrália tem 396 
examinadores e leva 19 meses. O Brasil 
tem um número de examinadores 
similar, 340, mas leva muito mais tempo 
do que isso”. 

Christian Lohbauer, presidente da 
CropLife Brasil – associação que reúne 
especialistas, instituições e empresas 
que atuam na pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias de 
defesa vegetal –, afirmou que a indústria 
bioquímica é o setor mais interessado na 
modernização do sistema de concessão 
de patentes. “Temos agora uma das 
maiores janelas de oportunidade para o 
setor de biotecnologia que esse país já 
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teve, mas não podemos deixar passar 
por esses problemas administrativos e 
jurídicos.” 

Lohbauer explicou que o setor de 
biotecnologia (conjunto de 
procedimentos envolvendo 
manipulação de organismos vivos para 
fabricar ou modificar produtos) pode se 
tornar referência mundial. “Não 
podemos patentear microrganismos, 
então precisamos desenvolver um 
modelo próprio, requisitos de 
patenteabilidade que se adaptem às 
nossas condições, porque a maior 
biodiversidade está aqui. Hoje temos 26 
empresas de biodefensivos, se dermos 
boas condições a elas, o Brasil avança.” 

O presidente da CropLife sugeriu a 
elaboração de um projeto de lei para 
compensar os efeitos do julgamento da 
ADI pelo Supremo. “Temos que 
trabalhar conjuntamente em um projeto 
de lei para conseguir o resgate dos 
direitos de compensação de atraso que 
muitos países têm. E precisamos 
resolver o problema político, que é no 
Congresso, com as bancadas. Tem que 
ser um projeto do Estado brasileiro, 
independente de governo, porque é de 
interesse nacional. O Brasil perde ciclos 
tecnológicos de novos produtos porque a 
Anvisa demora oito anos para aprovar 
uma molécula, isso não pode mais 
acontecer.” 

O painel também discutiu a repercussão 
da votação do PL 6299/2002. Um dos 
dispositivos da lei é justamente criar um 
mecanismo de compensação no 
processo de concessão de registro para o 
produto, já que o ciclo de 
desenvolvimento de uma molécula nova 
é de cerca de dez anos e a espera pela 
resposta do depósito chega a oito anos. 

“Se o PL 6299 não andar para frente, a 
indústria agroquímica provavelmente 
será, a médio e longo prazo, a mais 
afetada. Se a aprovação demora oito 
anos e o ciclo da molécula é de dez, 
restam apenas dois anos para licenciar e 
receber algum valor daquele 
investimento nessa inovação. Se não 

houver alguma compensação, não 
teremos investimento”, explicou 
Eduardo Hallak, sócio fundador do Licks 
Attorneys. 

Ele também destacou que é preciso 
avançar na legislação para aumentar a 
segurança jurídica do processo. “Há uma 
barreira que não aparece nos números, e 
muitas vezes não está nem na lei, mas 
que é terrível para a biotecnologia, que é 
a patenteabilidade. A aplicação, a 
interpretação da lei pelo INPI por vezes 
é tão restritiva que impossibilita que 
essas patentes sejam de fato 
concedidas.” 

JULIANNA GRANJEIA – Repórter 
freelancer 
 

https://www.jota.info/jotinhas/agenda-

propriedade-industrial-consensual-

23032022 
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Combate ao racismo e o 
sistema tributário brasileiro 

Sistema acentua desigualdade ao 

tributar mais aqueles que têm menos 

condições de contribuir: negras e negros 

CRISTIANO SCORVO 

CONCEIÇÃO 

23/03/2022 05:10 

 
comentários 

Crédito: Unsplash/Asael Peña 

No dia 21 de março, celebra-se o Dia 
Internacional contra a Discriminação 
Racial. A data remete ao Massacre de 
Shaperville, na África do Sul, ocorrido 
neste dia em 1960, quando a polícia do 
regime do apartheid abriu fogo contra 
uma multidão de 20 mil pessoas que 
protestavam contra a “lei do passe”, que 
obrigava os negros a portar uma espécie 
de passaporte, indicativo dos lugares 
que poderiam circular. Foram mortas 69 
pessoas, e 186 ficaram feridas. 

Trata-se de mais uma data para 
relembrar os sofrimentos das negras e 
negros ao longo da história. E ainda 
sofrem. 

De fato, como “popularmente” se diz nos 
dias atuais, não basta se declarar “não 
racista”. Há de se abraçar e exercer 
ideias e atos não racistas. Negros, 
brancos, populações tradicionais, todos 
humanos. Todos respiram o mesmo ar e 

habitam este pequeno planeta. O 
racismo deve ser combatido para que 
todos possam se unir e coexistirem em 
harmonia. 

No Brasil, não é diferente. Há exemplos 
flagrantes e diários do racismo 
estrutural que grassam na nossa 
sociedade. Por isso, devemos incentivar 
e louvar ações afirmativas, que abrem a 
possibilidade para que negras e negros 
possam participar ativamente da 
sociedade, não apenas para melhorar 
sua condição socioeconômica, como 
dando condições para que possam 
exercer, por exemplo, cargos de 
liderança e aconselhamento. 

Mas, caro leitor, você deve estar se 
indagando: “O que o combate ao racismo 
tem a ver com a tributação?” 

Ora, tem tudo a ver. 

É fato notório que a tributação brasileira 
está voltada para o consumo. Na prática, 
o consumidor final arca com o peso dos 
tributos no país, incluídos nos preços de 
produtos e serviços. 

Em tese, o preço é o mesmo para as 
pessoas, o que leva à falsa sensação de 
que o tributo atinge a todos da mesma 
maneira, sem discriminação alguma. 

Dando um exemplo atual: os tributos 
federais incidentes sobre um litro de 
gasolina (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, Cide 
e Contribuição Social Previdenciária) 
são os mesmos, não importa quem 
abasteça e qual o veículo abastecido. 

Na prática, não é assim. 

O impacto desses tributos sobre um 
assalariado que ganha, por exemplo, R$ 
2.500 por mês é muito maior do que 
naquele que tem rendimentos 10, 20 ou 
30 vezes maior. 

Tributar no consumo significa tributar 
mais, justamente, a base da pirâmide 
econômica social. 
Proporcionalmente, quem ganha menos 
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acaba por contribuir com uma parcela 
maior de seus rendimentos do que quem 
ganha mais. Ou seja, quanto menor o 
ganho, maior o impacto tributário. 

Essa realidade, trazida para o recorte 
racial brasileiro, evidencia um grave 
problema. 

Segundo dados do IBGE divulgados em 
2019, entre os 10% mais pobres da 
população, 75,2% são negros. E esse 
número certamente aumentou, pois, 
segundo o órgão, a desigualdade racial 
no mercado de trabalho foi acentuada 
pela pandemia da Covid-19. 

Se os dados demonstram que a base da 
pirâmide socieconômica brasileira é a 
que mais contribui, proporcionalmente, 
com os tributos e se essa base é formada, 
em sua maioria, por negras e negros, 
então temos que estes são os que mais 
contribuem para a arrecadação no país. 

Indago, caro leitor, isso é justo? 
Certamente, a resposta é NÃO. 

Ainda mais se considerarmos o artigo 
3º da Constituição: 

Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
I – construir uma sociedade livre, justa 
e solidária; 
II – garantir o desenvolvimento 
nacional; 
III – erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

Continuar a promover a tributação no 
consumo, como vem sendo realizado, é 
agir contra o artigo 3.º da nossa Carta 
Magna. 

Infelizmente, até hoje, o sistema 
tributário brasileiro acentua, ainda 
mais, a desigualdade social e racial 
brasileira, ao tributar mais aqueles que 

têm menos condições de contribuir: 
negras e negros. 

Debater e promover a revisão do nosso 
sistema tributário também é uma forma 
de combater o racismo. Deveria haver 
vontade política na “reforma” 
tributária debatida no Congresso 
Nacional de promover uma revisão geral 
da incidência de tributos sobre os 
produtos, considerando-se as 
particularidades existentes, inclusive as 
raciais, para que a justiça tributária seja 
alcançada. 

A sociedade civil, por sua vez, deve 
sempre ter esse tema em voga, para que 
possamos, algum dia, construir uma 
sociedade livre, justa e solidária, 
promovendo o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

CRISTIANO SCORVO 
CONCEIÇÃO – Advogado negro 
formado pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo em 2001. Milita na 
área tributária há 20 anos. Conselheiro 
Titular da Associação dos Advogados de 
São Paulo (AASP) desde janeiro de 2022 
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Justiça impede sistema de 
reconhecimento facial do 
Metrô de SP 

Para juíza, está presente ‘potencialidade 

de se atingir direitos fundamentais dos 

cidadãos’. Leia a decisão 

• DANIELLY 

FERNANDES 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

23/03/2022 14:26Atualizado em 

23/03/2022 às 14:43 

 

Crédito @Wikimedia Commons 

A juíza Cynthia Thome, da 6ª Vara da 
Fazenda Pública de São Paulo, atendeu 
parcialmente os pedidos constantes em 
uma Ação Civil Pública contra o sistema 
de reconhecimento facial no Metrô de 
São Paulo e determinou que as 
tecnologias de reconhecimento e 
tratamento de dados biométricos usadas 
pelo sistema não sejam executadas. 

A ação contra o reconhecimento facial 
no Metrô foi movida em conjunto pelas 
Defensorias Públicas de São Paulo e da 
União, pelo Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor (IDEC) e por 
entidades como Intervozes e Artigo 19 
Brasil. 

Na decisão, a juíza explica que nos 
documentos do edital de contratação da 
empresa responsável pelo sistema não 
foi disponibilizada qualquer informação 
sobre os critérios, condições e 
propósitos da implementação do 
sistema de reconhecimento facial. 

“O Metrô, até o momento, não 
apresentou informações precisas sobre o 
armazenamento das informações e 
utilização do sistema de reconhecimento 
pessoal. Alega que ‘No mais das vezes, 
no entanto, o tratamento de dados 
pessoais realizado pelo SME-3 nas 
estações de Metrô estará ligado à 
Segurança Pública e/ou atividades de 
investigação e repreensão a infrações 
penais no âmbito da Cia., de forma que o 
caso será de enquadramento no inciso 
III do art. 4º da LGPD, como tratamento 
de dado necessário à execução de 
políticas públicas de segurança”, diz a 
sentença. 

A magistrada afirmou ainda que há uma 
série de questões técnicas que 
necessitam ser analisadas sobre o 
reconhecimento facial no Metrô, porém 
está “presente a potencialidade de se 
atingir direitos fundamentais dos 
cidadãos com a implantação do 
sistema”. 

Segundo as entidades que moveram a 
ação, o sistema promoverá a captura dos 
dados biométricos de todos os usuários 
do Metrô, “medida que se mostra ilegal e 
desproporcional, pois todas as faces, de 
todos os usuários, serão lidas, copiadas, 
medidas e registradas”. Além de 
inexistirem medidas para obtenção de 
consentimento ao tratamento de dados 
pessoais biométricos dos usuários do 
metrô. 

As instituições afirmam ainda que o 
sistema de reconhecimento facial no 
Metrô não atende aos requisitos legais 
previstos na Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), no Código de Defesa do 
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Consumidor, no Código de Usuários de 
Serviços Públicos, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, na 
Constituição Federal e nos tratados 
internacionais. 

A decisão contra o reconhecimento 

facial no Metrô 

“A decisão liminar é importante em 
diversos aspectos. Primeiro, ela fortalece 
um posicionamento em favor dos 
direitos fundamentais dos cidadãos, que 
já vem sendo consolidado em outros 
casos anteriores sobre o tema, como nas 
decisões relativas à ViaQuatro e Hering, 
que também foram condenadas por 
utilizarem esse tipo de tecnologia 
invasiva”, avalia Luã Cruz, pesquisador 
do programa de Telecomunicações e 
Direitos Digitais do Idec. 

“Em segundo lugar, a sentença foca em 
um ponto muito importante e que é 
costumeiramente negligenciado na 
implementação de tecnologias de 
reconhecimento facial: a transparência. 
O Metrô de São Paulo não tomou 
medidas necessárias para garantir a 
segurança dos usuários do transporte 
público e, se as tomou, nada foi 
publicizado”, afirma o pesquisador. 

Segundo Cruz, o bloqueio das 
tecnologias de reconhecimento facial no 
Metrô é importante, pois, muitas vezes, 
elas são usadas de forma pouco 
transparente. “Para além dessas 
questões, continuamos acreditando que 
a melhor solução é o banimento total 
dessas tecnologias digitais, diante das 
evidências de seu uso abusivo e pouco 
transparente. A capacidade de 
identificar individualmente e rastrear 
pessoas mina direitos como os de 
privacidade e proteção de dados, de 
liberdade de expressão e de reunião, de 
igualdade e de não-discriminação”, 
explica. 

A juíza pontua na decisão que é preciso 
considerar que o contrato 
administrativo está em vigor, e que 
houve um grande investimento por parte 
do Metrô. “Não há dúvida que suspender 

a execução do contrato no tocante à 
instalação do sistema poderá gerar 
prejuízos irreversíveis”, afirma. Por isso, 
apenas a instalação do sistema foi 
mantida. Cabe recurso da decisão. 

Leia a íntegra da decisão no 
processo que tramita com o número 
1010667-97.2022.8.26.0053 
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Brasil 

Governo zera tarifa de 
importação de alimento e 
corta a de informática em 
10% 
 
Ideia de redução para produtos 
alimentícios e etanol tem impacto na 
inflação e começam a vigorar nesta 
quarta 

 

Por Estevão Taiar — De Brasília 
22/03/2022 05h01  Atualizado há 22 
minutos 

 
O Ministério da Economia anunciou 
ontem a redução dos impostos de 
importação em duas frentes, uma com 
duração até o fim do ano e outra 
permanente. A primeira, classificada 
pela pasta como uma medida 
conjuntural, reduziu a zero as alíquotas 
sobre sete produtos com grande 
influência sobre o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC): café, 
margarina, queijo, macarrão, açúcar, 
óleo de soja e etanol. 
 
Além disso, de maneira estrutural, foi 
realizado corte de 10% nas tarifas ligadas 
a bens de capital e informática. A 
primeira medida entra em vigor 
amanhã, quarta, quando ambas serão 
publicadas no “Diário Oficial” da União” 
(DOU), embora a redução sobre bens de 
capital e informática só comece a 
funcionar em 1º de abril. 
 
A pasta calcula que colocar a tarifa do 
etanol em zero diminuirá o preço da 
gasolina na bomba “na ordem de 20 
centavos”, segundo o secretário de 
Comércio Exterior, Lucas Ferraz. Isso 
não impede “que o preço continue 
subindo”, em razão por exemplo de 
fatores externos, de acordo com ele. 
“Mas nossa ideia é termos um choque de 
oferta”, disse, destacando que “o cenário 

[de gargalos na produção] está ainda 
mais preocupante com a guerra”. 
 
Já o secretário-executivo da pasta, 
Marcelo Guaranys, reconheceu que o 
governo está preocupado “com impactos 
da inflação sobre a população mais 
pobre e a população em geral”. 
 
“Isso não resolve a inflação, que a gente 
ataca com política monetária, mas gera 
um importante efeito”, disse. 
 
O Ministério da Economia não possui 
projeção para os impactos que as 
reduções podem ter sobre o INPC. “Mas 
é esperado que o nível de preços sofra 
impacto negativo”, afirmou Ferraz. 
 
As alíquotas de importação anteriores 
eram de 9% para café e óleo de soja, 
10,8% para margarina, 14,4% para 
macarrão, 16% para açúcar, 18% para 
etanol e 28% para queijo. 
 
Sobre a redução total de 20% do imposto 
sobre bens de capital e informática (no 
ano passado, o governo já tinha reduzido 
a alíquota em 10%), Ferraz afirmou que 
a pasta calcula que a medida 
“acrescentará de forma cumulativa” um 
aumento de R$ 282,5 bilhões para o 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
nos próximos 18 anos. 
 
Todos os integrantes do Ministério da 
Economia chamaram a atenção para o 
caráter estrutural dessa redução, 
garantindo que ela terá impactos sobre a 
produtividade do país. A secretária-
executiva da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex), Ana Paula Repezza, 
lembrou que as regras do Mercosul 
permitem a redução de forma unilateral, 
já que os sócios do bloco têm uma 
espécie de licença para cortar essas 
alíquotas no caso de bens de capital e 
informática. 
 
Ela também destacou o fato de ambas as 
medidas terem sido “aprovadas por 
unanimidade”. De acordo com o 
secretário de Comércio Exterior, a 
renúncia fiscal com as medidas é 
“baixa”, ficando em R$ 1 bilhão por ano. 
Ele também lembrou que as reduções 
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estão de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), porque 
impostos sobre importação têm 
natureza regulatória, o que faz com que 
o corte das alíquotas não exija 
compensação. 
 
“Pretendemos anunciar ainda mais 
coisas nesta semana, coisas relativas a 
crédito e redução do custo Brasil”, disse 
Guaranys, afirmando que esses anúncios 
dependem da agenda do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). 
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Empresas 

GE vai reformar usina de São 
Simão, da SPIC, hidrelétrica 
de 44 anos 
 
Acordo de R$ 700 milhões firmado com 
grupo chinês prevê prazo de nove anos 
para ser concluído 
 
Por Robson Rodrigues — De São 
Paulo 
22/03/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 

 

Trejger, da GE, explica que não haverá 
aumento de potência neste momento — 
Foto: Silvia Zamboni/Valor 

Depois de 44 anos em operação, a 
hidrelétrica de São Simão vai passar por 
uma reforma. A divisão de Hydro da GE 
Renewable Energy e a SPIC Brasil - 
subsidiária da State Power Investment 
Corporation of China (SPIC) - firmaram 
contrato de R$ 700 milhões para 
modernização das unidades geradoras e 
serviços auxiliares da usina. 
 
O escopo do contrato prevê o 
fornecimento de equipamentos para as 

turbinas, geradores e sistemas 
auxiliares, além de toda a engenharia de 
projeto e integração, montagem e 
comissionamento das seis unidades 
geradoras. 
 
Em entrevista ao Valor, o CEO da 
divisão de Hydro da GE Renewable 
Energy na América Latina, Cláudio 
Trejger, diz que o meta é que a usina 
esteja disponível por décadas ao sistema 
elétrico. 
 
“Este é um ativo com mais de 40 anos e 
toda usina com mais de 30 anos já é 
passível de fazer alguma modernização 
para garantir uma disponibilidade por 
outros 40 ou 50 anos e trazer melhores 
práticas digitais condizentes com os dias 
atuais”, prevê Trejger. 
 
A usina pertencia à Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig) e a 
GE já estava em conversas para sua 
modernização. Entretanto, a estatal 
mineira tinha a concessão vencida e 
precisou vender o ativo, por isso o 
contrato foi cancelado. Em 2017, a Anel 
promoveu um leilão de concessão e o 
empreendimento passou para o controle 
da SPIC Brasil no ano seguinte, após 
lance de R$ 7,18 bilhões. A companhia 
chinesa também se comprometeu a fazer 
um plano de modernização de R$ 1 
bilhão. 
 
Uma nova licitação foi feita e o consórcio 
liderado pela GE - com o apoio da 
Powerchina - venceu. Com a assinatura 
do contrato, a GE fica responsável por 
70% das obras de modernização. A 
execução do projeto levará nove anos 
com paradas programadas das 
máquinas. A presidente da SPIC Brasil, 
Adriana Waltrick, pensa ser 
fundamental o aporte já que a 
companhia tem metas de transição 
energética a partir de fontes limpas. 
 
“A modernização prepara a usina 
hidrelétrica São Simão para o futuro, 
reforçando a eficiência e confiabilidade 
do nosso principal ativo de geração de 
energia renovável no país”, acrescenta. 
Localizada na divisa dos estados de 
Minas Gerais e Goiás, entre os 
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municípios de Santa Vitória (MG) e São 
Simão (GO), São Simão é fundamental 
para a segurança energética do Brasil. 
Com capacidade instalada de 1.710 
megawatts (MW), São Simão poderia 
abastecer cerca de 6 milhões de 
residências. 
 
A usina tem seis unidades geradoras 
com 285 MW cada, além de reservatório 
capaz de armazenar 2,54% do volume 
represável do Sistema Sudeste/Centro-
Oeste. Waltrick destaca a relevância do 
empreendimento para uma região 
consumidora de energia, em um 
contexto de crescente demanda. 
 
“A usina está situada em importante e 
estratégica região de fluxo eletro-
energético, sendo uma fonte importante 
para o sistema nacional de geração de 
energia”, afirma Waltrick. 
O executivo da GE conta que há uma 
primeira fase de planejamento de um 
ano e meio de engenharia e 
desenvolvimento para depois iniciar os 
trabalhos na UHE. 
 
“O tempo de parada por máquina é de 10 
meses. Algumas partes da turbina vamos 
fazer a troca e outras vamos recuperar 
ou fabricar, depois tem a montagem e 
testes. Vamos parar uma máquina por 
ano”, calcula. 
 
Trejger destaca que não é um processo 
de repotenciação, já que a usina não terá 
um incremento de potência, mas com 
um investimento adicional, isso poderia 
ser feito. “A usina tem seis máquinas, 
mas a construção civil foi feita para ter 
dez máquinas e poderia acrescentar 
mais quatro (...). Num futuro é possível 
aumentar a capacidade de geração da 
usina na ponta.” 
 
A GE também atua na modernização de 
Ilha Solteira (3.444 MW) e Jupiá 
(1.551,2 MW), da CTG Brasil, e enxerga 
um mercado de modernização e 
repotenciação, já que o parque 
hidrelétrico brasileiro tem importantes 
usinas operando há mais de 70 anos e 
com necessidade de modernização. 
Além disso, o último leilão com 
hidrelétricas de médio e grande porte foi 

feito em 2013 e o Plano de Expansão do 
Sistema Elétrico não prevê novas usinas 
por questões ambientais. 
 

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

cia/2022/03/22/ge-vai-reformar-

usina-de-sao-simao-da-spic-

hidreletrica-de-44-anos.ghtml 
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Mundo 

Guerra deixa a transição 
energética mais distante 
 
Apesar de discursos, uso de carvão 
cresceu antes mesmo da guerra 
 
Por Leslie Hook e Neil Hume — 
Financial Times 
22/03/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 
 
No fim da COP26 (sigla para a 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas), em Glasgow, em 
novembro, os negociadores tiveram a 
frágil sensação de que haviam obtido 
progressos. Mais de 80% das emissões 
do mundo haviam sido cobertas por 
promessas dos governos para atingir a 
neutralidade de carbono - quando a 
quantidade de gases causadores do 
efeito estufa adicionada à atmosfera é 
igual à retirada. 
 
Mas, passados quatro meses do 
encontro na Escócia, o quadro mundial 
da energia mudou muito - e não no rumo 
que negociadores da COP queriam. 
 
O acordo final entre 197 países trazia o 
compromisso de dar fim aos subsídios 
aos combustíveis fósseis, apesar da 
ferrenha discussão que irrompeu sobre 
se o carvão deveria estar sujeito a um 

abandono gradual ou apenas a uma 
diminuição gradual no uso. De qualquer 
forma, o rumo a seguir estava claro, 
segundo o presidente da COP26, Alok 
Sharma. “Os países estão dando as 
costas ao carvão”, disse. “O fim do 
carvão está à vista.” 
 
Entretanto, o uso de carvão no mundo 
aumentou desde então para seus 
maiores patamares na história, 
provocando elevações nas emissões de 
poluentes, enquanto a produção de 
energia limpa ficou abaixo do nível 
necessário para que as metas climáticas 
sejam atingidas. 
 
E isso foi antes de a Rússia invadir a 
Ucrânia, que precipitou uma crise 
mundial de energia que obrigou muitos 
países, em especial na Europa, a 
procurar formas para rapidamente se 
livrar da necessidade de gás e petróleo 
russos, assim como a reconsiderar os 
prazos das promessas de redução do uso 
de combustíveis fósseis. 
 
Raras vezes o abandono dos 
combustíveis fósseis pareceu uma 
tarefa tão complicada como agora 
 
O economista Dieter Helm, professor de 
políticas energéticas na Universidade de 
Oxford, diz que raras vezes o abandono 
dos combustíveis fósseis pareceu uma 
tarefa tão complicada como agora - 80% 
da energia do mundo ainda provém de 
combustíveis fósseis. “Acredito que no 
curto prazo, os EUA aumentarão a 
produção de gás e petróleo, e o mar do 
Norte pode ter alguns investimentos 
adicionais”, afirma. Além disso, o 
consumo de carvão na União Europeia 
poderia aumentar, acrescenta Helm. 
 
Líderes europeus vêm conclamando o 
bloco a acelerar a transição para as 
fontes renováveis de energia, em 
resposta à guerra. Num encontro para 
discutir uma estratégia energética 
comum para toda a UE no início do mês, 
havia a expectativa de que eles 
pressionassem por uma resposta 
“verde”. 
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“Estamos determinados a limitar a 
capacidade de [Vladimir] Putin de 
financiar sua guerra abominável”, tuitou 
a presidente da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen, na ocasião. “A UE 
precisa se livrar de sua dependência de 
combustíveis fósseis.” 
 
A energia limpa, segundo o ministro das 
Finanças da Alemanha, Christian 
Lindner, deveria ser considerada a 
“energia da liberdade”. O país planeja 
reduzir sua dependência em relação às 
importações de fontes de energia russas, 
acelerando a adoção de fontes 
renováveis com a ideia de chegar a 2035 
com 100% de energia limpa (embora o 
premiê alemão, Olaf Scholz, tenha 
admitido que no curto prazo o país tem 
poucas opções a não ser continuar 
comprando petróleo e gás da Rússia). 
 
Alguns especialistas dizem, contudo, 
que a Europa e outros países já deixaram 
passar uma oportunidade similar trazida 
por outra crise, a da pandemia da covid-
19. “Costuma-se dizer: nunca desperdice 
uma boa crise”, diz Thijs Van de Graaf, 
professor-associado de política 
internacional na Universidade de Ghent. 
“Acho que já se desperdiçou uma com a 
pandemia.” 
 
Recente estudo na revista “Nature” 
apontou que os países do G20 gastaram 
US$ 14 trilhões em medidas de estímulo 
econômico em 2020 e 2021 - mas apenas 
6% disso foi alocado para áreas que 
reduziriam as emissões. 
 

 
 
A crise atual ainda pode vir a ser 
diferente, sugere Van de Graaf. “Muitas 
das estratégias para reduzir a 
dependência da Rússia são as mesmas 
das políticas que você adotaria para 

reduzir as emissões.” Na Europa, 
destaca ele, a guerra vem 
desencadeando uma onda de 
investimentos em energia verde. “Nos 
momentos em que temos crises, a 
transição [energética] pode ser 
turbinada.” 
 
A dúvida é se tal mudança pode se dar 
com a rapidez suficiente para permitir 
ao mundo atingir suas metas climáticas 
- e se a instabilidade econômica da 
guerra acabará se mostrando mais um 
contratempo de longo prazo que um 
incentivo para a transição verde. 
 
“O que aconteceu neste ano é a primeira 
indicação de como a transição deverá ser 
custosa, mas necessária”, afirma Helm. 
 
A realidade é que, mesmo antes do início 
da guerra, já havia uma retomada do uso 
de carvão, dado que a crescente 
recuperação econômica na esteira da 
pandemia resultou em maior demanda 
por energia. 
 
Isso aconteceu mesmo em países com 
grandes metas ambientais. Nos EUA, a 
geração de energia a carvão foi maior em 
2021, no governo do presidente Joe 
Biden, do que em 2019, sob Donald 
Trump, que se posicionava como 
pretenso salvador do setor de carvão 
americano. Na Europa, a produção de 
energia gerada a partir de carvão 
aumentou 18% em 2021, a primeira alta 
em quase dez anos. 
 
O aumento mundial na demanda trouxe 
um filão inesperado de lucros para 
empresas. 
 
Uma delas é a Peabody Energy, firma 
americana que chegou a entrar em 
recuperação judicial e agora planeja 
expandir a produção depois de seu 
trimestre mais lucrativo na história. O 
executivo-chefe da Peabody Energy, Jim 
Grech, prevê que 2022 trará “um 
período de demanda elevada” por carvão 
e continuará com altos preços. 
 
Nos EUA, a geração de energia a 
carvão foi maior em 2021, no 
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governo Biden, do que em 2019, 
sob Trump 
 
A guerra na Ucrânia poderia elevar 
ainda mais a demanda por carvão, pelo 
menos, no curto prazo. Isso foi admitido 
na semana passada pelo ministro da 
Economia da Alemanha, Robert Habeck, 
do Partido Verde. Para ele a Europa 
pode ser obrigada a queimar mais carvão 
diante da agressão russa e da escalada do 
preço do gás. 
 
No início do mês, o gás atingiu o recorde 
de mais de € 335 por megawatt-hora. A 
esse preço, para algumas usinas 
termelétricas fica mais barato queimar 
carvão do que gás, mesmos se levados 
em conta o custo das licenças de emissão 
de carbono. 
 
Os temores quanto à segurança 
energética também têm seu peso, e 
alguns países, como a Itália, 
argumentam que precisam queimar 
mais carvão para passar a usar menos 
gás russo. 
 
Recentemente, a Agência Internacional 
de Energia (AIE) reconheceu a 
possibilidade dessa troca. “Quanto mais 
rápido as autoridades da UE procurarem 
se afastar do fornecimento de gás russo, 
maior será a implicação potencial em 
termos de custos econômicos e de 
emissões de curto prazo”, destacou a 
AIE. 
 
O conflito na Ucrânia vem tendo 
impacto no mercado mundial de carvão 
de outras maneiras, uma vez que as 
exportações russas de carvão também 
são colocadas em dúvida. Consumidores 
de carvão na Europa e Ásia agora 
vasculham o mercado à procura de 
fontes alternativas de suprimento à 
Rússia, o que eleva os preços. No início 
do mês, a tonelada de carvão chegou a 
mais de US$ 400, em comparação aos 
US$ 82 de um ano atrás. 
 
A esses preços, 2022 promete ser mais 
um ano de lucros recorde para o setor. A 
Rússia responde por cerca de 30% das 
importações de carvão térmico da 

Europa, que é queimado em usinas 
termelétricas para gerar eletricidade. 
 
O carvão ainda é dominante na Ásia 
também, em especial na China, maior 
fonte de emissões do mundo. O país 
ainda está construindo usinas de carvão, 
e as emissões aumentaram 4% em 2021, 
equivalente a cerca de 25% do aumento 
total das emissões no mundo. Os EUA 
não ficaram muito atrás e foram 
responsáveis por cerca de 22% do 
crescimento global das emissões em 
2021. 
 
O aumento na demanda por energia na 
China em 2021, em comparação a 2019, 
foi o equivalente a toda a produção de 
energia da Alemanha e da França 
somadas. Neste ano, Pequim tem como 
meta um crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 5,5%, o que 
implica mais elevações na demanda por 
energia. 
 
Embora a China, de acordo com dados 
da IHS Markit, obtenha apenas 5% de 
seu suprimento de gás da Rússia e 10% 
de seu suprimento de petróleo, o país 
não está isolado do choque energético 
global. “Se houver escassez de gás 
natural, a China pode ter que recorrer 
novamente ao aumento da produção 
interna de carvão”, diz Xizhou Zhou, 
vice-presidente de energia e renováveis 
da IHS Markit. 
 
Apesar desses contratempos, muitos 
executivos de empresas de energia 
acreditam que a transição dos 
combustíveis fósseis continua em 
andamento - ainda que talvez não com a 
rapidez ou a facilidade esperadas. 
 
“São solavancos na estrada”, diz Scott 
Mackin, sócio-gerente da Denham 
Capital, um fundo americano de 
infraestrutura sustentável. “No quadro 
geral, o ímpeto rumo à transição 
energética ainda é muito grande.” 
 
Por trás dos lucros recorde do setor de 
carvão há um setor em declínio 
estrutural. “O carvão está dando um 
‘pulo do gato morto’, em minha 
opinião”, diz Mackin. “Não estamos 
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[entrando] num grande período em que 
o carvão térmico ficará melhor e mais 
atraente como investimento.” 
 
A própria indústria do carvão concorda 
em grande parte com isso - ou pelo 
menos as empresas de carvão europeias 
e americanas de capital aberto 
concordam. A trader de commodities 
Glencore diz que parte do motivo dos 
preços e lucros estarem tão altos no 
momento deve-se a esse declínio 
estrutural, o que significa uma falta de 
investimentos em novos projetos de 
carvão e consequentemente uma oferta 
menor. 
 
A Glencore se comprometeu a limitar 
sua produção de carvão a 150 milhões de 
toneladas por ano - mas esse número 
ainda dará espaço para um aumento da 
produção. A empresa produziu cerca de 
100 milhões de toneladas de carvão no 
ano passado e vai minerar cerca de 120 
milhões de toneladas neste ano, após um 
acordo para comprar parceiros em uma 
mina colombiana. 
 
No longo prazo, a companhia planeja 
reduzir a produção e em algum 
momento fechar todas as suas minas de 
carvão na Austrália, Colômbia e África 
do Sul nas próximas três décadas e 
chegar à neutralidade de carbono até 
2050. As medidas têm sido apoiadas por 
seus maiores acionistas. 
 
“Ninguém está construindo novas minas 
de carvão. Ninguém está obtendo 
financiamentos para novas minas de 
carvão, mas continua havendo uma 
grande procura por carvão na Ásia”, 
disse a jornalistas Gary Nagle, 
presidente-executivo da Glencore. 
 
No entanto, mesmo que a guerra na 
Ucrânia apenas estenda a retomada da 
produção de carvão no curto prazo, ela 
ameaça um cronograma para se chegar 
ao “zero líquido” que é extremamente 
apertado. 
 
Segundo o caminho do zero líquido da 
AIE, o uso do carvão precisa cair à 
metade nesta década para que o 
cronograma seja cumprido. Enquanto 

isso, a geração de eletricidade precisa 
aumentar 40% no mesmo período, 
segundo esse cenário, em que as 
emissões caem para zero até 2050 e o 
aquecimento global fica abaixo de 1,5ºC 
até o fim do século. 
 
Fazer as duas coisas ao mesmo tempo 
(aumentar a geração de eletricidade e 
cortar a produção de carvão) exigirá um 
crescimento enorme das energias 
renováveis, especialmente a eólica e a 
solar, combinado com o armazenamento 
de energia. 
 
Mas, ao mesmo tempo em que o carvão 
desfruta de seu grande retorno, as 
energias renováveis vêm enfrentando 
dificuldades. Devido à combinação de 
problemas logísticos e problemas 
causados pela guerra comercial, nem a 
energia solar nem a eólica caminham 
para crescer tanto neste ano quanto num 
cenário de emissões líquidas zero. 
 
Zhou diz que esse processo está se 
transformando em uma “transição não 
sincronizada”, na medida em que as 
energias renováveis não crescem o 
suficiente para substituir o carvão que 
precisa ser removido do sistema. “Tem-
se esse período de estranheza antes de se 
poder fazer a transição completa para o 
fim dos combustíveis fósseis.” 
 
Ele aponta para o grande aumento das 
necessidades de eletricidade no ano 
passado, à medida que a economia 
mundial se recuperava da pandemia. “A 
demanda realmente surpreendeu todo 
mundo no ano passado.” 
 
“Hoje, as energias renováveis não 
podem responder a esses tipos de 
aumentos [na demanda por energia] 
porque nosso armazenamento de bateria 
ainda não tem esse tipo de capacidade”, 
afirma Zhou. O pouco investimento em 
combustíveis fósseis também contribui 
para a volatilidade, acrescenta ele. 
 
“O sistema em geral tem menos proteção 
para lidar com esses altos e baixos”, 
continua. “O conflito na Ucrânia é outro 
choque de oferta que testará a resiliência 
dos sistemas de energia em transição.” 
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A rapidez com que essa transição ocorre 
não é apenas uma questão econômica, 
mas também política. E em termos de 
negociações climáticas, a diplomacia, 
que lubrificou as engrenagens do 
processo da COP durante décadas, 
também poderá vacilar por causa da 
guerra. 
 
O conflito significa que a cooperação 
global sobre as mudanças climáticas, 
que precisa necessariamente incluir 
grandes emissores como China e Rússia, 
ficará ainda mais difícil. Os preços altos 
da energia também poderão tornar 
politicamente mais difícil para alguns 
países adotar políticas de energias 
limpas. Em um sinal da política tensa 
dos preços da energia, o político 
britânico Nigel Farage lançou neste mês 
um movimento antiverde que pede um 
referendo nacional sobre as metas de 
emissões líquidas zero do Reino Unido. 
 
Antes da cúpula climática da COP 27 (no 
Egito, no fim do ano), os países devem 
apresentar à ONU planos melhorados 
para o clima. Os negociadores climáticos 
dizem que isso é particularmente 
importante para grandes economias 
emergentes como China e Índia, cujas 
atuais promessas climáticas não estão 
alinhadas à limitação do aquecimento 
global a 1,5ºC. 
 
Os sinais de que esses países poderão 
melhorar suas promessas não pareciam 
muito promissores antes mesmo do 
início da guerra, diz Pete Betts, ex-
principal negociador da União Europeia 
e também do Reino Unido nas 
discussões sobre o clima na ONU. “Eles 
parecem ainda menos promissores 
agora, considerando o quanto da opinião 
pública será absorvida pela situação na 
Ucrânia.” 
 
Ainda assim, Betts e outros acreditam 
que a guerra deu um novo senso de 
urgência à tarefa de abandonar o carvão, 
o petróleo e o gás, que poderá se mostrar 
um ponto de inflexão. 
 
“Estamos em um tipo muito novo de 
política para tudo, incluindo o clima”, 

diz Betts. “Acho que o clima será visto 
muito mais como parte da segurança 
energética.” 
 
Se a ideia de que as energias renováveis 
representam a “energia da liberdade” 
continuar se espalhando, isso poderá 
desencadear um nível de foco - e gastos - 
com energias limpas, especialmente na 
Europa, que não existia até agora. 
 
“A verdade é que nunca tratamos as 
mudanças climáticas como a emergência 
que elas realmente são, da mesma 
maneira que estamos tratando a guerra 
na Ucrânia como uma emergência”, diz 
Van de Graaf. “O paradigma da 
segurança nacional tem uma força 
mobilizadora muito maior que o 
paradigma da catástrofe 
climática.” (Tradução de Sabino 
Ahumada) 
  
https://valor.globo.com/mundo/notici
a/2022/03/22/guerra-deixa-a-
transicao-energetica-mais-
distante.ghtml 
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Agronegócios 

Divisão agrícola da Basf 
amplia seu programa de 
aceleração de agtechs 
 
Companhia anuncia hoje a chegada aos 
EUA e ao Canadá da plataforma 
AgroStart, que atua na América Latina 
há cinco anos 
 
Por José Florentino — De São Paulo 
22/03/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 
Depois de cinco anos atuação na 
América Latina, o AgroStart, 
plataforma de inovação aberta da 
divisão agrícola da multinacional de 
químicos Basf, passará a ter operações 
também nos Estados Unidos e no 
Canadá. A companhia fará o anúncio 
hoje, quando abrirá inscrições para 
agtechs desses países. 
 
Esse é o primeiro movimento do projeto 
de expansão global da plataforma, que, 
entre o fim deste ano e o começo de 
2023, passará a atuar também na 
Europa e na Ásia, informou a Basf 
ao Valor. Desde seu lançamento na 
América Latina, o programa atraiu cerca 
de 600 startups. 
 
O diretor de Digital, Novos Modelos de 
Negócios e Excelência Comercial da Basf 
para a América Latina, Almir Silva, 
permanecerá no comando dos trabalhos 
na região. Tom Rausch, gerente de 
Inovação e Tecnologia Digital da Divisão 
de Soluções para Agricultura da 
companhia alemã, será o líder global do 
AgroStart. Doug Farrington, Stella 
Limothy e Thomas Goetz vão liderar 
os trabalhos na América do Norte, Ásia e 
Europa, respectivamente. 
 
Silva conta a Basf dos Estados Unidos 
vinha demonstrando interesse em 
importar a plataforma de inovação há 
pelo menos três anos. “Não existe algo 

igual e com essa magnitude no mundo”, 
afirma. 
Segundo ele, o intercâmbio entre as 
startups aumentará a oferta de soluções 
para problemas tradicionais no campo. 
Como o Brasil possui muitos biomas e 
climas diferentes, que exigem soluções 
adaptáveis a condições diversas, os 
brasileiros podem se destacar, acredita 
Silva. 
 
“Há grandes fundos de investimento que 
apostam nessas startups. Se olharmos 
para as maiores agtechs do mundo, boa 
parte é dos EUA. Os unicórnios estão lá”, 
afirma. Silva relata que os norte-
americanos também estão à frente em 
infraestrutura de conectividade e 
maquinário. 
 
O principal benefício do AgroStart, 
segundo a Basf, é o acesso que as 
startups passam a ter a especialistas, a 
uma ampla base de clientes e a 
instalações de teste de última geração, 
que permitem a elas avançar na 
validação de suas soluções. “Nós 
também injetamos capital em alguns 
casos para catalisar a exploração ou 
[fazemos aportes] via investimento 
direto da Basf Venture Capital”, diz Tom 
Rausch. Segundo ele, a chegada do 
AgroStart aos EUA e ao Canadá foi uma 
decisão “lógica” porque muitas startups 
que já fazem parte do programa estão 
tentando chegar a esses mercados ou 
crescer neles. 
  
https://valor.globo.com/agronegocios/
noticia/2022/03/22/divisao-agricola-
da-basf-amplia-seu-programa-de-
aceleracao-de-agtechs.ghtml 
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Legislação 

Detran deve voltar a emitir 
documento de carro em papel 
moeda 
 
Possibilidade de impressão do 
documento em papel A4 nasceu com a 
pandemia 
 
Por Arthur Rosa — De São Paulo 
22/03/2022 05h04  Atualizado há uma 
hora 

 

 

Eduardo de Carvalho Rêgo: impressão 
em folha A4 dá margem a fraudes — 
Foto: Divulgação 

Os Departamentos Estaduais de 
Trânsito (Detrans) do país devem 
voltar a 
emitir documentos de veículos em p
apel moeda - como era feito antes 
da pandemia da covid-19. A 
determinação é da desembargadora 
Marga Inge Barth Tessler, da 3ª Turma 
do Tribunal Regional Federal (TRF) 
da 4ª Região, com sede em Porto 
Alegre. 
 
A magistrada 
concedeu liminar em ação civil 
pública ajuizada por associações 

de despachantes. Em recurso ao TRF, 
alegaram que a emissão do Certificado 
de Registro de Veículo (CRV) e do 
Certificado de Licenciamento Anual 
(CLA) em papel A4 comum branco não 
assegura “as características e as 
condições de invulnerabilidade à 
falsificação e à adulteração” previstas 
em lei. 
 
Para embasar o pedido, juntaram laudo 
técnico do professor Jean Everson 
Martina, doutor pela Universidade 
de Cambridge e professor do 
Departamento de Informática e de 
Estatística da Universidade Federal 
de Santa Catarina. O documento 
aponta que há “falhas graves em todas as 
etapas, proporcionando diversas 
brechas para burlar o sistema e 
adulterar informações sensíveis, 
tornando o CRVL-e [licenciamento 
digital] tecnicamente não confiável”. 
 
A possibilidade de impressão desses 
documentos em papel A4 surgiu com a 
pandemia. A Resolução Contran nº 809, 
de dezembro de 2020, instituiu a 
emissão por meio digital e extinguiu o 
meio físico - que poderia ser emitido 
pelo proprietário. Com a edição da 
norma, o Conselho Federal dos 
Despachantes Documentalistas do 
Brasil e mais três entidades de 
despachantes de Santa Catarina foram à 
Justiça para buscar a impressão em 
papel pelos Detrans. 
 
Com decisão favorável às entidades, o 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) publicou nova norma, a 
Portaria nº 198, de fevereiro de 2021, 
que abriu a possibilidade de os órgãos de 
trânsito imprimirem os documentos, 
mas em papel A4 comum branco. A 
mudança levou novamente as 
associações à Justiça. 
 
Para elas, a portaria viola a Lei nº 
14.071/2020, que alterou o Código de 
Trânsito Brasileiro e assegura a 
emissão dos documentos - por meio 
físico ou digital - conforme a preferência 
do proprietário do veículo. Lembram no 
pedido que cerca de 46 milhões de 
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brasileiros sofrem com a exclusão digital 
e não têm acesso à internet. 
 
A argumentação foi aceita 
pela desembargadora Marga Inge 
Barth Tessler. Ela entendeu que “a 
edição da Portaria nº 198/2021, que 
revogou os artigos 8º e 9º da Resolução 
nº 809/2020, não supre, data máxima 
vênia, a exigência posta nos artigos 121 e 
131 do Código de Trânsito, dispositivos 
nos quais é clara a disposição de opção 
deixada pelo legislador em assegurar o 
direito de escolha aos proprietários de, 
se assim pretenderem, optar pelo 
fornecimento do documento físico único 
em papel moeda e não replicável”. 
 
Acrescenta na decisão que o documento 
físico emitido no padrão tradicional, em 
papel moeda, com marcas d’água e 
outros requisitos, “é mais seguro do que 
os documentos eletrônicos e é, em 
consequência, menos suscetível a 
eventuais falsificações ou 
adulterações” (agravo de instrumento 
nº 5010874-38.2022.4.04.0000). 
 
A impressão em papel moeda, segundo o 
advogado Eduardo de Carvalho Rêgo, 
escritório Menezes Niebuhr 
Sociedade de Advogados, que 
defende as associações de despachantes, 
atende, de forma mais segura, a uma 
demanda dos excluídos digitais. “A mera 
impressão do documento digital em 
folha A4 não é segura e dá margem a 
todo tipo de fraude”, diz o advogado. 
 
A Advocacia-Geral da União (AGU), que 
defende a União no caso, poderá 
recorrer da decisão no próprio TRF da 
4ª Região. Por meio de nota, o órgão 
afirma que a União foi intimada, mas o 
prazo para recorrer ainda não foi aberto. 
E acrescenta que “aguarda elementos e 
subsídios para avaliar se interporá ou 
não recurso”. 
 
Na primeira ação civil pública das 
associações de despachantes, não foi 
apresentado recurso após liminar 
favorável (nº 5000950-
68.2021.4.04.7200). Em razão da 
revogação pelo Contran dos artigos que 
proibiam a expedição do documento em 

meio físico, foi extinta, sem exame do 
mérito. 
 

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

a/2022/03/22/detran-deve-voltar-a-

emitir-documento-de-carro-em-papel-

moeda.ghtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/22/detran-deve-voltar-a-emitir-documento-de-carro-em-papel-moeda.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/22/detran-deve-voltar-a-emitir-documento-de-carro-em-papel-moeda.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/22/detran-deve-voltar-a-emitir-documento-de-carro-em-papel-moeda.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/22/detran-deve-voltar-a-emitir-documento-de-carro-em-papel-moeda.ghtml
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Valor Jurídico 

STJ pode abrir brecha para 
Fazenda reverter derrotas 
 
Caso deve ser retomado nesta quarta-
feira; União já conta com dois votos a 
seu favor 
 
Rio 
22/03/2022 07h01  Atualizado há uma 
hora 

 
O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) pode retomar, nesta 
semana, um julgamento que poderá 
abrir brecha para a Fazenda 
Nacional reverter o resultado de 
processos que já estão encerradas e têm 
decisão favorável aos contribuintes. 
Esse caso está na 1ª Seção. 
 
O Fisco já conta com dois votos a seu 
favor. O relator, ministro Gurgel de 
Faria, e o ministro Francisco 
Falcão entendem pela possibilidade de 
reabertura dos casos quando houver 
mudança de jurisprudência. 
 
Imposto sobre importados 
 
O processo que está em análise na Corte 
envolve empresas que obtiveram a 
dispensa do recolhimento 
de IPI na revenda de importados - 
tema que está, atualmente, pacificado 
contra os contribuintes. O STJ decidiu 
pela tributação em caráter repetitivo e 
o Supremo Tribunal Federal (STF) 
chancelou o entendimento, em 2020, 
por meio de repercussão geral. 

 

Mauro Campbell Marques: voto-vista 
previsto para a quarta-feira — Foto: 
Divulgação 

A discussão, aqui, no entanto, é 
específica sobre ações coletivas: 
ajuizadas pelos sindicatos em nome das 
empresas do setor e cuja sentença 
beneficia todas que estão na mesma 
região. Os ministros discutem se, nessa 
hipótese, é permitido o uso da 
chamada ação rescisória. 
 
Decisão inédita 
 
Essa diferenciação entre processos 
coletivos e individuais nunca foi feita 
antes. 
 
Há chances de o tema entrar na pauta 
desta quarta-feira (23). O 
ministro Mauro Cambpell Marques, 
que está com o voto-vista, havia previsto 
a discussão para a última sessão, no dia 
9 de março, mas acabou tendo 
compromisso no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) no mesmo horário e 
solicitou o adiamento. 
 
Além dele, outros seis 
ministros aguardam para votar. A 
decisão, quando proferida, servirá como 
precedente para as turmas que julgam as 
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questões de direito público na Corte e 
também para as instâncias inferiores. 
 

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

-juridico/post/2022/03/stj-pode-abrir-

brecha-para-fazenda-reverter-

derrotas.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Judiciário 

Justiça mantém bloqueio de 
bens de administradores do 
fundo de pensão Refer 

Por João Paulo Saconi 

22/03/2022 • 09:05 

Sede do Refer no Rio de Janeiro | Reprodução 

 

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio reconheceu, na última sexta-

feira, a necessidade de manter o 

bloqueio dos bens de cinco ex-

administradores acusados de causar 

prejuízos deliberados ao fundo de 

pensão Refer (Fundação Rede 

Ferroviária de Seguridade Social). 

 

O esquema envolveu investimentos 

prejudiciais à associação e foi descoberto 

em 2018 pelo MPF na Operação Fundo 

Perdido, desdobramento da Greenfield. 

São réus numa ação movida pela Refer, 

pedindo ressarcimento de recursos: 

Carlos Moulin, Tânia e Toni Ferreira, 

Eduardo Pereira e Arthur Simões Neto. 

O fundo é representado pelo escritório 

Antonelli Advogados, que estima R$ 1,9 

bilhão em prejuízo à instituição e, 

consequentemente, aos seus 

beneficiários. 

 

Em agosto do ano passado, a 15ª Vara 

Cível do Rio já havia decretado a 

indisponibilidade dos ativos financeiros 

dessas pessoas. Elas, no entanto, 

recorreram à segunda instância, 

resultando na decisão da semana 

passada. Os desembargadores 

determinaram que o bloqueio seja 

mantido e liberaram a devolução apenas 

de “verbas alimentícias”, essenciais para 

a sobrevivência dos réus. 

 

Há oito meses, a PGR encerrou a força-

tarefa responsável pela Greenfiled, o que 

gerou temor, entre os interessados, de 

que pedidos de ressarcimento de casos 

como esse acabassem esvaziados no 

Judiciário. O movimento do TJRJ, no 

entanto, vai na contramão dessa 

possibilidade. 

 

https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-
jardim/post/justica-mantem-bloqueio-
de-bens-de-administradores-do-fundo-
de-pensao-refer.html  
 

Retorne ao índice 

  

https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/justica-mantem-bloqueio-de-bens-de-administradores-do-fundo-de-pensao-refer.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/justica-mantem-bloqueio-de-bens-de-administradores-do-fundo-de-pensao-refer.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/justica-mantem-bloqueio-de-bens-de-administradores-do-fundo-de-pensao-refer.html
https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/justica-mantem-bloqueio-de-bens-de-administradores-do-fundo-de-pensao-refer.html
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Economia 

Open Finance: BC passa a 
permitir compartilhamento 
de dados de crédito rural 
 

Expectativa é que medida possibilite 

crédito em condições mais 

favoráveis para produtores rurais 

 
Gabriel Shinohara 

22/03/2022 - 11:46 / Atualizado em 22/03/2022 - 

11:48 

 

A medida passa a valer a partir de 2 de 

maio Foto: Cristiano Mariz / Agência O 

Globo 

 
BRASÍLIA — O Banco Central (BC) 

aprovou uma resolução nesta terça-feira 

em que passa a permitir o 

compartilhamento de dados de 

operações de crédito rural, de maneira 

parecida com o que já é possível por 

meio do Open Finance. O processo 

estará disponível a partir de 2 de maio. 

 

Em nota, o BC apontou que a expectativa 

é que a ampliação do acesso a essas 

informações por atores do sistema 

financeiro, como o mercado de capitais, 

possibilite o oferecimento de crédito em 

condições mais favoráveis para os 

produtores. 

 

“Essas informações poderão ser 

utilizadas, ainda, por agências de rating, 

auditorias, certificadoras e outras 

entidades de propósito semelhante, o 

que também pode contribuir para 

ampliar a oferta de crédito ao produtor 

rural, com a redução dos efeitos 

provocados pela assimetria de 

informação”, diz a nota. 

 

Assim como no Open Finance, o 

compartilhamento só será realizado caso 

o dono das informações autorize, ou 

seja, o tomador de crédito. Para 

autorizar, será necessário ter uma conta 

nível prata ou ouro no site “gov.br”. 

 

A resolução determina que as 

informações poderão ser 

compartilhadas para quatro propósitos 

específicos: 

• Acesso a produtos e serviços 

relacionados ao crédito rural que 

sejam mais adequados para o 

tomador 

• Ampliação do volume de 

recursos disponíveis para o 

tomador de crédito, inclusive por 

linhas fora do crédito rural 

• Uso dos dados para processos de 

certificação ou validação 

• Exame do nível de alavancagem 

e grau de endividamento do 

tomador de crédito rural 
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As informações compartilhadas poderão 

ser acessadas por um período máximo 

de 180 dias. Quem receber essa 

autorização, não poderá compartilhar os 

dados com outras instituições. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/op
en-finance-bc-passa-permitir-
compartilhamento-de-dados-de-
credito-rural-25443056 
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/open-finance-bc-passa-permitir-compartilhamento-de-dados-de-credito-rural-25443056
https://oglobo.globo.com/economia/open-finance-bc-passa-permitir-compartilhamento-de-dados-de-credito-rural-25443056
https://oglobo.globo.com/economia/open-finance-bc-passa-permitir-compartilhamento-de-dados-de-credito-rural-25443056
https://oglobo.globo.com/economia/open-finance-bc-passa-permitir-compartilhamento-de-dados-de-credito-rural-25443056
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Saúde 

Bolsonaro sanciona lei que 
autoriza o SUS a receitar 
medicamentos sem aval da 
Anvisa 
 
Aplicação pode ocorrer desde que 
remédio seja recomendado pela 
Conitec, vinculada ao Ministério da 
Saúde. Agência reguladora tem atuação 
afetada com nova legislação 
 
Luci Ribeiro, O Estado de S.Paulo 
22 de março de 2022 | 11h17 

 
BRASÍLIA - O presidente Jair 

Bolsonaro sancionou lei que permite 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

receitar e aplicar medicamento que 

tenha uso distinto daquele aprovado 

pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), desde que seja 

recomendado pela Comissão Nacional 

de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(Conitec), colegiado vinculado ao 

Ministério da Saúde. 

 

Para isso, diz a nova lei, deverão ser 

"demonstradas as evidências científicas 

sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade 

e a segurança, e esteja padronizado em 

protocolo estabelecido pelo Ministério 

da Saúde". 

 

A lei, publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) desta terça-feira, 22, 

também libera o uso de "medicamento e 

produto recomendados pela Conitec e 

adquiridos por intermédio de 

organismos multilaterais 

internacionais, para uso em programas 

de saúde pública do Ministério da 

Saúde e suas entidades vinculadas". 

 

Bolsonaro sancionou lei que permite ao 

SUS receitar e aplicar medicamento que 

tenha uso distinto daquele aprovado 

pela Anvisa Foto: Adriano 

Machado/Reuters 

 

O texto sancionado modifica a Lei 

Orgânica da Saúde e cria duas exceções, 

que, na prática, anulam a participação 

da Anvisa nesses processos. Até então, a 

legislação vedava, em todas as esferas de 

gestão do SUS, "o pagamento, o 

ressarcimento ou o reembolso de 

medicamento, produto e procedimento 

clínico ou cirúrgico experimental, ou de 

uso não autorizado pela Anvisa" e "a 

dispensação, o pagamento, o 

ressarcimento ou o reembolso de 

medicamento e produto, nacional ou 

importado, sem registro na Anvisa." 

 

O projeto que resultou na lei é de autoria 

do Senado e, originalmente, foi 

apresentado em 2015 pelo então senador 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sus-sistema-unico-de-saude
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anvisa-agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anvisa-agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-saude
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-saude
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Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) para 

tornar obrigatória a definição em 

regulamento das metodologias 

empregadas na avaliação econômica de 

tecnologias a serem incorporadas pelo 

SUS, com sua ampla divulgação, 

incluindo os indicadores e parâmetros 

de custo-efetividade utilizados em 

combinação com outros critérios. 

 

O texto original também determina que 

a distribuição para a relatoria dos 

pedidos para incorporação de 

medicamentos na rede pública deverá 

ser aleatória e respeitar a especialização 

e a competência técnica requeridas para 

a análise do assunto, devendo ser dada 

publicidade dos atos processuais. 

 

Esses dois pontos do projeto original 

foram mantidos e sancionados 

por Bolsonaro. A exclusão da 

exigência do aval da Anvisa nos 

processos foi inserida depois, já neste 

ano, durante a tramitação do projeto no 

Congresso. O projeto saiu da Câmara 

para sanção presidencial no fim de 

fevereiro. 

  
https://saude.estadao.com.br/noticias/
geral,bolsonaro-sanciona-lei-que-
autoriza-o-sus-a-receitar-
medicamentos-sem-aval-da-
anvisa,70004016115 
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-sanciona-lei-que-autoriza-o-sus-a-receitar-medicamentos-sem-aval-da-anvisa,70004016115
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-sanciona-lei-que-autoriza-o-sus-a-receitar-medicamentos-sem-aval-da-anvisa,70004016115
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-sanciona-lei-que-autoriza-o-sus-a-receitar-medicamentos-sem-aval-da-anvisa,70004016115
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-sanciona-lei-que-autoriza-o-sus-a-receitar-medicamentos-sem-aval-da-anvisa,70004016115
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-sanciona-lei-que-autoriza-o-sus-a-receitar-medicamentos-sem-aval-da-anvisa,70004016115
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Economia 

Brasil tem projetos de R$ 5 bi 
para a exploração de níquel, 
usado em carros elétricos 
 
Mineradoras investem em aumento da 
produção até 2025, de olho em mercado 
aquecido pelo uso do metal em baterias 
de carros elétricos; Rússia, afetada por 
sanções, é o maior produtor mundial do 
metal 

 

Bruno Villas Bôas, O Estado de 

S.Paulo 

22 de março de 2022 | 05h00 

 
RIO - Usado em baterias de carros 

elétricos e estratégico na transição 

energética, o níquel vai receber 

investimentos de pelo menos US$ 1,06 

bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) em 

aumento de produção no Brasil até 

2025, segundo levantamento do 

Instituto Brasileiro de Mineração 

(Ibram) obtido 

pelo Estadão/Broadcast. O valor 

refere-se a quatro projetos, de três 

diferentes empresas. 

 

Além da expectativa de maior demanda 

por causa das mudanças energéticas, o 

metal tem registrado preços recordes 

após a invasão da Ucrânia pela Rússia – 

maior produtor do metal no mundo, 

motivo de preocupações sobre o 

abastecimento. O níquel chegou a ser 

negociado acima de US$ 100 mil a 

tonelada em Londres, antes da 

negociação ser interrompida pela Bolsa 

de Metais de Londres (LME, na sigla em 

inglês), no início deste mês. 

Operação de níquel da Anglo American 

em Goiás; empresa espera investir R$ 2 

bilhões em cinco anos  Foto: Daniel 

Mansur / Anglo American 

 

Um dos projetos em curso no Brasil é da 

Piaui Níquel Metais, do grupo Brazilian 

Nickel, sediado em Londres. Segundo o 

presidente da empresa, Guilherme 

Jácome, a primeira fase de operação na 

mina, localizada no município de 

Capitão Gervásio de Oliveira (PI), será 

iniciada até junho, com capacidade de 

1.500 toneladas por ano de níquel 

contido. O produto é usado 

especialmente em aço inox e baterias. 

 

“A produção inicial é pequena, mas 

estamos desenvolvendo o projeto básico 

da segunda fase, que prevê a produção 

de 25 mil toneladas de níquel contido 

por ano, com início das obras no 

primeiro semestre do ano que vem”, diz 

Jácome, acrescentando que o 

investimento pertencia inicialmente 

à Vale, nos anos 2000, quando a 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/carro-eletrico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/carro-eletrico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/niquel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/russia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/londres-inglaterra
https://tudo-sobre.estadao.com.br/vale-empresa-mineracao
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mineradora tinha uma carteira mais 

ampla de iniciativas. 

 

O levantamento do Ibram mostra que o 

principal investimento em níquel está 

programado pela Horizonte Minerals, 

em dois projetos. O maior deles prevê 

US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 

bilhões) para expansão da capacidade de 

produção da mineradora britânica em 

Conceição do Araguaia, no Pará. Outra 

iniciativa de grande porte prevista é da 

Atlantic Nickel na mina de Santa Rita, 

na Bahia, uma das maiores do tipo a céu 

aberto no mundo 

 

Mais investimentos 
 
Uma das grandes do setor no País é a 

Anglo American, que produz níquel em 

Niquelândia, em Goiás. Segundo a 

empresa, serão investidos cerca de R$ 2 

bilhões no negócio nos próximos cinco 

anos, incluindo, nesse caso, a 

continuidade dos negócios e melhorias 

em segurança, além do aumento de 

produção. Por não envolver apenas 

aumento de capacidade, esse 

investimento não está no estudo do 

Ibram. 

 

Eduardo Caixeta, diretor das Operações 

de Níquel da Anglo American no Brasil, 

afirma que a empresa está 

desenvolvendo um projeto de 

briquetagem – sistema de aglomeração 

dos finos presentes no minério. “A 

expectativa é de que a inovação aumente 

a capacidade de produção, além de 

trazer melhorias em eficiência com 

redução de consumo de energia, 

segurança operacional e estabilidade da 

planta pirometalúrgica (processo da 

produção que envolve altas 

temperaturas).” 

 

Demanda 
 
O Brasil ainda tem participação tímida 

na produção global do metal. Apesar de 

a Vale ser uma das grandes produtoras 

globais, parte significativa de sua 

produção está no Canadá, fruto da 

aquisição da Inco em 2006. A 

mineradora também é produtora de 

níquel na Indonésia e tem produção 

própria no Brasil. Em 2021, a Vale 

produziu 168 mil toneladas no mundo, 

8,5% abaixo de 2020. 

 

Segundo o analista Ilan Arbetman, da 

Ativa Investimentos, a Vale sempre foi 

forte na produção de metais básicos, 

especialmente níquel e cobre. Arbetman 

afirma que o mercado de níquel teve 

forte demanda nos últimos dois anos, 

por conta da questão de baterias para 

carros e componentes eletrônicos. Mas 

as empresas ainda avaliam o nível de 

investimento válido para explorar o 

metal. 

 

“Existe um trabalho de estimativa de 

demanda para ver quanto vale ter foco 

maior em metais básicos como o níquel. 

Existe uma potencialidade nesse 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/para-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bahia-estado
https://www.google.com/search?q=tudo+sobre+goi%C3%A1s+estad%C3%A3o&rlz=1C1GCEB_enBR987BR988&ei=6DU5YvjNM6Lq1AGcpq6wCQ&ved=0ahUKEwj44eC219j2AhUiNTUKHRyTC5YQ4dUDCA4&uact=5&oq=tudo+sobre+goi%C3%A1s+estad%C3%A3o&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6BAgAEEc6BwghEAoQoAFKBAhBGABKBAhGGABQ_gVY5QZgoAhoAHACeACAAZ8BiAGfApIBAzAuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://tudo-sobre.estadao.com.br/canada-america-do-norte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/indonesia-asia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cobre
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mercado que o mundo ainda está 

descobrindo, aos poucos. A Vale e outras 

companhias estão vendo a melhor forma 

de se adequar a isso”, disse o analista, 

citando esforços da Vale para que a 

divisão de metais básicos seja melhor 

precificada. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/negocios,pais-soma-r-5-bilhoes-
projetos-exploracao-
niquel,70004015771 

 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,pais-soma-r-5-bilhoes-projetos-exploracao-niquel,70004015771
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,pais-soma-r-5-bilhoes-projetos-exploracao-niquel,70004015771
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,pais-soma-r-5-bilhoes-projetos-exploracao-niquel,70004015771
https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,pais-soma-r-5-bilhoes-projetos-exploracao-niquel,70004015771
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Mercado 

Veja o calendário de 
pagamento da revisão do 
artigo 29 
 
INSS libera último lote da correção em 
maio; confira como saber se tem direito 
 

22.mar.2022 às 4h00 
 
Cristiane Gercina 

SÃO PAULO 

 

Os segurados com direito 

à revisão do artigo 29, também 

conhecida como revisão dos auxílios, 

receberão os valores do último lote de 

pagamento partir do dia 2 de maio, 

segundo informou o INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social). 

 

Após dez anos de espera, 10.491 

beneficiários receberão os atrasados que 

reparam o erro cometido pelo INSS 

entre os anos de 2002 e 2009 ao pagar 

benefícios por incapacidade, como 

auxílio-doença e auxílio-acidente. 

Herdeiros desses segurados também 

têm direito. 

 

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 

 

Fachada da Agência do INSS no bairro 

do Jabaquara, zona sul de São Paulo 

- Fabio Munhoz - 17.set.20/Folhapress 

 

Entre 17 de abril de 2002 e 29 de 

outubro de 2009, o INSS errou ao pagar 

benefícios por incapacidade, incluindo a 

aposentadoria por invalidez. Em 2012, 

após ação na Justiça, o órgão aceitou 

fechar um acordo e pagar os valores 

devidos. 

 

Na época, o instituto deixou de descartar 

os 20% menores salários ao fazer o 

cálculo da média salarial, resultando em 

uma renda previdenciária menor. O 

correto era considerar os 80% maiores 

pagamentos, mas o INSS fez o cálculo 

incluindo todos os salários, o que 

diminuiu o benefício. 

 

Segundo o instituto, o pagamento será 

feito conforme o calendário da 

competência de abril, nas datas em que 

o depósito ocorre para quem recebe 

acima do salário mínimo, hoje em R$ 

1.212. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.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/inss-pagara-revisao-do-artigo-29-em-maio-saiba-fazer-a-consulta.shtml
https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/seu-beneficio/revisao/consulta-de-beneficio-em-revisao-artigo-29
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/05/inss-paga-revisao-do-artigo-29-de-2021-em-lote-de-r-925-milhoes.shtml
http://www.folha.com.br/
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CONFIRA O CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO: 

 

Para saber se vai ter o dinheiro neste 

lote, o segurado pode fazer a consulta na 

internet ou por telefone. A checagem é 

realizada no aplicativo ou site Meu 

INSS ou pelo número 135, de segunda a 

sábado, das 7h às 22h. Como o 

processamento dos pagamentos deve ser 

concluído até o final de abril, o INSS 

recomenda que as consultas sejam 

realizadas a partir deste período. 

 

Ao acessar a página inicial do Meu INSS, 

seja no site ou aplicativo, informe o CPF 

e a senha do portal Gov.br. Na página 

seguinte, vá na barra superior azul, onde 

está escrito "Do que você precisa?", e 

digite 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 começou a ser paga em 2013 e 

foi automática, abrangendo os 

segurados com direito à correção sem 

que eles precisassem fazer o pedido 

administrativo ao INSS. No entanto, 

houve erros e quem julgava ter direito, 

mas não entrou no calendário de 

pagamentos, precisou ir à Justiça. 

 

Segundo advogados previdenciários, 

houve ainda casos de segurados que 

estavam na lista, receberam a carta 

informando que teriam o dinheiro, mas 

não foram pagos. Nesses casos, também 

é preciso procurar o Judiciário, assim 

como quem recebeu e discorda do valor 

pago. 

 

QUEM FICOU DE FORA DA 
REVISÃO 
 
Na época do acordo, o INSS deixou de 

fora um grupo de segurados, dentre eles 

estão os seguintes benefícios: 

1. que já tinha sido revisados 

administrativamente ou na 

Justiça 

2. concedidos no período da 

medida provisória 242, com data 

de início de benefício em 

28/03/2005 e data do despacho 

do benefício em 03/07/2005) 

3. concedidos até o dia 

17/04/2002, quando houve a 

Final do cartão 

de benefício 

Data do 

depósito 

1 e 6 02/maio 

2 e 7 03/maio 

3 e 8 04/maio 

4 e 9 05/maio 

5 e 0 06/maio 

https://meu.inss.gov.br/#/login
https://meu.inss.gov.br/#/login
https://www.gov.br/pt-br


25 

 

decadência do direito, já que a 

ação civil pública é de 2012, 

exceto quando havia 

requerimento administrativo 

desta revisão antes de 

17/04/2012 

4. concedidos dentro do período de 

seleção, mas que eram 

resultantes de benefícios 

alcançados pela decadência 

5. concedidos no período 

compreendido no acordo, mas 

eram precedidos de benefícios 

com início anterior a 29/11/1999 

 

AÇÃO FOI PROPOSTA POR MP 
E SINDICATO 
 
A ação civil pública que deu direito à 

revisão foi proposta pelo Ministério 

Público Federal e pelo Sindnapi 

(Sindicato Nacional dos Aposentados e 

Pensionistas da Força Sindical). A 

advogada Tonia Galleti, coordenadora 

do departamento jurídico do Sindnapi, 

foi uma das responsáveis pela ação na 

época. 

Segundo ela, no período, vários 

advogados entravam com ações 

individuais e obtinham vitória, mas o 

movimento conjunto entre sindicato e 

promotoria foi o que impulsionou o 

reconhecimento do direito a todos. 

 

Trabalhador tem direito à revisão 
de benefício do INSS 

 
O trabalhador deve analisar sua carta de 

concessão da aposentadoria Gabriel 

Cabral/FolhapressMAIS  

 

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

/2022/03/veja-o-calendario-de-

pagamento-da-revisao-do-artigo-

29.shtml 

 

Retorne ao índice 

  

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1643879349956461-trabalhador-tem-direito-a-revisao-de-beneficio-do-inss
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1643879349956461-trabalhador-tem-direito-a-revisao-de-beneficio-do-inss
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/veja-o-calendario-de-pagamento-da-revisao-do-artigo-29.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/veja-o-calendario-de-pagamento-da-revisao-do-artigo-29.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/veja-o-calendario-de-pagamento-da-revisao-do-artigo-29.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/veja-o-calendario-de-pagamento-da-revisao-do-artigo-29.shtml
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Mercado 

Procon inaugura espaço para 
denúncias de racismo nesta 
terça 
 
Procon Racial vai ser abrigado na 
Universidade Zumbi dos Palmares 
 
21.mar.2022 às 18h41 
 
Daniela Arcanjo 
SÃO PAULO 

 
O Procon (Fundação de Proteção e 

Defesa do Consumidor) inaugura nesta 

terça-feira (22) um espaço físico para o 

seu braço especializado em denúncias de 

racismo: o Procon Racial, uma iniciativa 

em parceria com a Universidade Zumbi 

dos Palmares. 

 

O serviço, anunciado em novembro do 

ano passado, ainda não contava com um 

local próprio. Antes, era preciso fazer a 

denúncia em qualquer unidade do 

Procon ou no site do órgão, em uma aba 

específica. Agora, será possível ir até sua 

sede, localizada na instituição de ensino 

parceira, que fica na avenida Presidente 

Castello Branco, zona central de São 

Paulo. 

 

Denúncias pelo site continuam sendo 

aceitas. 

 

Procon realiza fiscalização na venda de 

frutas e outros produtos no Mercado 

Municipal de São Paulo - Zanone 

Fraissat - 17.fev.2022/Folhapress 

 

A inauguração da unidade ocorre após 

diversos ataques a pessoas negras em 

estabelecimentos comerciais —casos 

que ganharam destaque e geraram 

protestos. 

 

Em novembro de 2020, na véspera do 

Dia da Consciência Negra, João Alberto 

Silveira Freitas, 40, foi espancado e 

morto por dois seguranças de uma 

unidade do supermercado Carrefour em 

Porto Alegre. O homem negro morreu 

sob as vistas de testemunhas. O vídeo do 

seu assassinato correu o país e motivou 

uma onda de protestos. 

 

Outro caso recente ocorreu em uma 

unidade da Zara em Fortaleza, onde a 

delegada Ana Paula Barroso, que é 

negra, foi expulsa da loja. Para ela, a 

motivação foi racismo —a empresa nega. 

A iniciativa do Procon Racial faz parte de 

uma série de medidas promovidas pela 

universidade e unificadas no projeto 

Racismo Zero. Uma delas é a plataforma 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/daniela-arcanjo.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/11/procon-sp-lanca-servico-de-denuncia-contra-racismo-no-comercio.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/11/procon-sp-lanca-servico-de-denuncia-contra-racismo-no-comercio.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/11/procon-sp-lanca-servico-de-denuncia-contra-racismo-no-comercio.shtml
https://www.procon.sp.gov.br/procon-racial/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/homem-negro-morre-apos-ser-espancado-por-segurancas-do-carrefour-em-porto-alegre.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/homem-negro-morre-apos-ser-espancado-por-segurancas-do-carrefour-em-porto-alegre.shtml
http://www.folha.com.br/
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Acolhe Empresarial, que permitirá 

àqueles que procurarem o Procon Racial 

contato com psicólogos, assistentes 

sociais e advogados por meio de 

inteligência artificial. 

 

Outra das medidas é uma carta de 

princípios que poderá ter adesão de 

empresas de qualquer tamanho. Elas 

precisarão cumprir etapas de formação 

para, ao final, receber um selo de lugar 

seguro contra o racismo. 

 

A ideia, diz o reitor da Universidade 

Zumbi dos Palmares, José Vicente, é ir 

além das ações pelos agredidos e 

convocar as empresas a fazer parte do 

esforço. 

 

Protestos contra o homicídio de 
João Alberto Silveira Freitas 
 

 

 

Manifestante durante marcha pelo dia 

da Consciência Negra, em São 

Paulo Danilo Verpa/FolhapressMAIS  

 

"Na maior parte das vezes, quem está 

fazendo esse esforço de identificar, 

registrar e denunciar é o próprio 

governo, ONGs e interessados, quando o 

problema atinge e produz prejuízos para 

todos", afirma. 

"Pouco importa se você é pobre ou rico, 

se está no morro ou no asfalto, se é uma 

pessoa comum ou uma autoridade 

qualificada. As relações de consumo no 

Brasil estão estruturadas em cima das 

relações sociais que, por seu turno, 

pressupõem um sentido de suspeição em 

relação ao negro", afirma Vicente. 

 

"Em cada momento que a estética negra 

aparece nesses ambientes, 

automaticamente se aciona aquele botão 

de periculosidade." 

 

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

o/2022/03/procon-inaugura-espaco-

para-denuncias-de-racismo-nesta-

terca.shtml 

Retorne ao índice 

  

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1683919013136556-protestos-contra-o-homicidio-de-joao-alberto-silveira-freitas
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/procon-inaugura-espaco-para-denuncias-de-racismo-nesta-terca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/procon-inaugura-espaco-para-denuncias-de-racismo-nesta-terca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/procon-inaugura-espaco-para-denuncias-de-racismo-nesta-terca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/procon-inaugura-espaco-para-denuncias-de-racismo-nesta-terca.shtml
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Irretratabilidade de opção 
por regime da CPRB não 
vincula a Fazenda, diz STJ 
 
22 de março de 2022, 7h33 

Por Danilo Vital 

A irretratabilidade da opção pelo regime 
de cálculo da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta 
(CPRB) prevista na Lei 12.546/2011 não 
vincula Fazenda Nacional, nem impede 
o legislador de excluir tal possibilidade 
de escolha, por meio da edição de uma 
nova norma. 

Empresa de reparos navais queria que 
sua opção irretratável pelo regime da 
contribuição previdenciária sobre a 
receita bruta valesse para todo o ano de 
2018 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça negou 
provimento ao recurso especial de uma 
empresa de reparos navais que buscava 
evitar a alteração da base de cálculo da 
contribuição previdenciária durante o 
exercício financeiro de 2018. 

Essa contribuição a cargo das empresas 
foi instituída pela Lei 8.212/1991, com 

incidência prevista sobre a folha de 
pagamento. Em 2011, a Lei 12.546 
permitiu a alguns setores da economia 
que a contribuição passasse a incidir 
sobre a receita bruta. 

A medida consistiu em política fiscal 
para incentivar a atividade econômica, 
com desoneração dos contribuintes. O 
artigo 9º, parágrafo 13 da norma previu 
que a escolha seria irretratável: uma vez 
feita, valeria para todo o ano calendário. 

Em março de 2018, no entanto, foi 
publicada a Lei 13.670, que reonerou os 
mesmos setores, acabando com a 
possibilidade de a contribuição 
previdenciária incidir sobre a receita 
bruta. Em respeito à regra da não-
surpresa, a norma passou a valer 90 dias 
mais tarde, em setembro. 

Com isso, a empresa de reparos navais se 
viu obrigada a, no meio do exercício 
fiscal de 2018, alterar a sistemática de 
recolhimento da contribuição 
previdenciária, opção que não poderia 
exercer por si própria, devido à 
irretratabilidade prevista na lei que 
concedeu o benefício. 

Ao STJ, a empresa defendeu que a opção 
de sujeição à CPRB vincularia não 
apenas o contribuinte como também o 
Poder Público, o qual deveria respeitar 
essa opção até o final do exercício. A 2ª 
Turma do STJ não acolheu a 
argumentação. 

Não há direito adquirido à desoneração 
fiscal, destacou ministro Herman 
Benjamin 
Lucas Pricken/STJ 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-22/irretratabilidade-opcao-regime-cprb-nao-vincula-fazenda#author
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Desoneração permitida 
Relator, o ministro Herman Benjamin 
destacou que, nos termos da 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, não há direito adquirido à 
desoneração fiscal, a qual constitui uma 
liberalidade oferecida pelo legislador em 
determinado momento. 

"A desoneração prevista na Lei 
12.546/11 não era condicional nem por 
prazo certo, de modo que a sua 
revogação poderia ser feita a qualquer 
tempo, respeitando-se a anterioridade 
nonagesimal, o que ocorreu, uma vez 
que a Lei 13.670/2018 foi publicada em 
30 de maio de 2018 e seus efeitos apenas 
começaram a ser produzidos em 
setembro de 2018", afirmou. 

O ministro Herman alertou que acatar a 
tese do contribuinte significaria admitir 
a hipótese de o legislador ordinário, ao 
editar uma lei, estabelecer limites à 
competência legislativa futura dele 
próprio, o que não se admite. 

"Assim, a alteração promovida pela Lei 
13.670/18 não caracteriza violação à 
segurança jurídica, mas sim a exclusão 
de uma das opções de regime de 
tributação que a lei disponibilizava ao 
contribuinte", acrescentou o relator. 

A votação na 2ª Turma foi unânime, 
conforme a posição do ministro Herman 
Benjamin. Ele foi acompanhado pelos 
ministros Og Fernandes, Mauro 
Campbell Marques, Assusete Magalhães 
e Francisco Falcão. 

Clique aqui para ler o acórdão 
REsp 1.893.368 

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

22/irretratabilidade-opcao-regime-

cprb-nao-vincula-fazenda 
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Herdeiro só vira acionista 
após partilha e averbação em 
livro de registros, diz STJ 
 
22 de março de 2022, 8h42 

Por Danilo Vital 

No caso da morte de um empresário, a 
condição jurídica de acionista da 
empresa não é automática para os 
herdeiros. Ela depende do advento da 
partilha e da averbação no respectivo 
livro de registro de ações nominativas. 

Antes de virar acionista, herdeiro não 
pode questionar decisões tomadas em 
assembleia 
Reprodução 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça negou 
provimento ao recurso especial ajuizado 
pelo herdeiro de um empresário que 
buscava anular deliberações feitas em 
assembleias gerais dos acionistas de 
uma empresa de engenharia. 

As instâncias ordinárias entenderam 
que o processo deveria ser extinto sem 
resolução de mérito, pois o herdeiro não 
constava como inscrito no livro de 
registro acionário da companhia. Logo, 
não teria legitimidade para exercer a 
pretensão anulatória. 

Ao STJ, a defesa afirmou que ele deve ser 
considerado acionista pela aplicação do 
princípio da saisine, segundo o qual a 
morte opera a imediata transferência da 
herança aos sucessores legítimos — no 
caso, ao menos a parte que lhe caberia 
das ações da empresa. 

Relatora, a ministra Nancy Andrighi 
destacou que, de fato, com o falecimento 
de uma pessoa, seus bens passam 
imediatamente à titularidade dos 
respectivos sucessores, conforme prevê 
o artigo 1.784 do Código Civil. 

Até a partilha, espólio é titular dos 
direitos sobre os bens, disse a ministra 
Andrighi 
Gustavo Lima/STJ 

Ainda assim, há uma série de 
providências a serem observadas após a 
abertura da sucessão, pelas quais se 
definirá a destinação exata dos bens. É 
preciso saber quais são esses bens, quem 
são os herdeiros, absolver as obrigações 
do falecido e efetuar o pagamento dos 
tributos incidentes sobre transmissão 
desses bens. 

Com isso, a principio é o espólio quem 
figura como titular dos direitos sobre os 
bens deixados pelo autor da herança. É 
só após o inventário e a partilha que as 
participações societárias passam para a 
titularidade dos herdeiros. 

E, depois disso, a Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei 6.404/1976) determina, 
em seu artigo 31, que a propriedade das 
ações nominativas presume-se pela 
inscrição do nome do acionista no livro 
de registro de ações nominativas. 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-22/herdeiro-vira-acionista-averbacao-livro-registros#author
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"Antes, portanto, de perfectibilizada a 
transferência, ao recorrente, da 
titularidade das ações então 
pertencentes ao de cujus — o que, como 
visto, somente ocorre após a partilha, 
com a averbação no livro de registro de 
ações nominativas —, o exercício dos 
direitos a elas inerentes somente pode 
ser levado a cabo pelo espólio, e não por 
eventuais e futuros proprietários", 
argumentou a ministra Nancy Andrighi. 

A votação na 3ª Turma se deu por 
unanimidade, conforme a posição da 
relatora. Ela foi acompanhada pelos 
ministros Paulo de Tarso Sanseverino, 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. 

Clique aqui para ler o acórdão 
REsp 1.953.211 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
22/herdeiro-vira-acionista-averbacao-
livro-registros 
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TJ-SP confirma suspensão de 
aumento de ISS para 
sociedades de advogados em 
SP 
 
21 de março de 2022, 21h22 

Por Rafa Santos 

A competência para apreciar e julgar 
mandados de segurança se fixa em razão 
da sede funcional da autoridade 
indicada como coatora. No caso de uma 
autoridade municipal, a competência é 
da Justiça estadual, não incidindo a 
regra do artigo 109, inciso I, da 
Constituição Federal. 

Suspende de efeitos da lei que aumenta 
ISS de sociedades de advogados foi 
confirmada 
Reprodução 

Esse foi o entendimento do 
desembargador Luiz Burza Neto, do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, ao 
indeferir agravo de instrumento da 
prefeitura de São Paulo contra decisão 
da juíza Gilsa Elena Rios, da 15ª Vara da 
Fazenda Pública paulista, que concedeu 
liminar para suspender mudanças no 
recolhimento do ISS (Imposto Sobre 
Serviços) na cidade de São Paulo para os 
serviços de advocacia. 

Ao analisar o recurso, o magistrado 
afirmou que não enxerga relevância na 
argumentação da prefeitura no sentido 
de apontar a incompetência absoluta do 
juízo para apreciar a matéria. 

O desembargador ainda ponderou que 
não vê a possibilidade de dano de 
reparação impossível, já que se a decisão 
do mérito for revertida poderá ocorrer a 
cobrança retroativa do tributo. 

A decisão que suspendeu as mudanças 
na cobrança de ISS na capital paulista 
para os serviços de advocacia — e que foi 
mantida pelo TJ-SP — foi provocada 
por mandado de segurança impetrado 
pela OAB-SP, pelo Centro de Estudos 
das Sociedades de Advogados (Cesa) e 
pelo Sindicato das Sociedades de 
Advogados de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. 

As alterações foram implantadas pela 
Lei municipal 17.710/2021, em vigência 
desde o mês passado. Especialistas 
consultados pela ConJur já haviam 
criticado o novo regramento. 

Clique aqui para ler a decisão 
2056252-23.2022.8.26.00000 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
21/tj-sp-confirma-suspensao-aumento-
iss-advogados-sp 
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Trabalhista | Justa causa 

Loja fechada: Justiça reverte 
justa causa de vendedora por 
abandono 
 
TRT da 2ª região explicou que é 
necessário haver 30 dias ininterruptos 
de faltas injustificadas, a contar da 
ciência da convocação, para configurar 
o abandono de emprego. 
 
terça-feira, 22 de março de 2022 

 

A 17ª turma do TRT da 2ª Região 

anulou a dispensa por justa causa 

aplicada a uma vendedora de shopping 

center. Ela foi desligada por abandono 

de emprego depois de não comparecer 

ao trabalho, sem justificativa, em abril 

de 2020. Como, na época, os 

estabelecimentos comerciais estavam 

fechados por decreto estadual, em razão 

da pandemia, o colegiado entendeu pela 

impossibilidade dessa volta. 

 

 

TRT-2 anula justa causa de vendedora 

por abandono de emprego.(Imagem: 

Adriana Toffetti | A7 Press | 

Folhapress) 

 

A trabalhadora foi admitida em 

dezembro de 2018, ficou em licença-

maternidade no ano seguinte e esteve 

em férias no início de 2020. Encerrado 

esse período, ela faltou por 25 dias 

seguidos, sem justificativa. Entregou, 

então, um atestado médico que a 

afastou por mais duas semanas. 

 

Na data do novo retorno (30 de março 

de 2020), não atendeu ao chamado da 

empresa, ausentando-se por mais oito 

dias consecutivos, sem explicação. A 

empresa aplicou, então, justa causa, em 

7 de abril. A tal dispensa foi confirmada 

pela 1ª vara do Trabalho da Zona Sul de 

SP. 

 

Ocorre que, na véspera (6 de abril), a 

vendedora havia enviado um e-mail 

para o empregador perguntando sobre 

como ficaria o retorno ao trabalho, com 

o shopping fechado naquele momento. 

O aviso do patrão aos funcionários 

sobre a suspensão temporária das 

atividades havia sido feito, por e-mail, 

em 31 de março. 

 

Ao analisar essa situação, a juíza-

relatora do acórdão, Patrícia 

Therezinha de Toledo 

ponderou: "mesmo que a reclamante 

tivesse comparecido no dia 6/4/20 

teria incerto seu retorno ao trabalho, 

pois a própria representante da 

empresa reconheceu que o shopping 

center estava fechado naquele 

período". 

 

Para a magistrada, os motivos do 

rompimento do contrato não são 

válidos, especialmente no contexto da 

pandemia de covid-19. Ela explica que é 

necessário haver 30 dias ininterruptos 

de faltas injustificadas, a contar da 

ciência da convocação, para configurar 

https://www.migalhas.com.br/
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o abandono de emprego. Como as faltas 

da vendedora não chegaram a 30 dias 

seguidos, "a penalidade eleita pela 

reclamada (abandono de emprego) não 

poderia servir de justificativa para a 

rescisão no dia 7/4/20". 

 

Ao não verificar também ato de 

improbidade por parte da empregada, a 

Turma reconheceu a dispensa sem justa 

causa. E determinou ao empregador o 

pagamento de todas as verbas 

decorrentes desse tipo de rescisão. 

  

• Processo: 1001410-

33.2020.5.02.0701 
 

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

/362119/loja-fechada-justica-reverte-

justa-causa-de-vendedora-por-

abandono 
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STJ 

Juros sobre diferença de 
aluguéis vencidos incidem 
desde intimação 
 
O entendimento foi firmado pela 3ª 
turma. 
 
terça-feira, 22 de março de 2022 

 

No âmbito da ação renovatória, 

inexistindo prazo fixado na sentença 

para a quitação das diferenças dos 

aluguéis vencidos, os respectivos juros 

de mora devem incidir desde a 

intimação dos executados para 

pagamento na fase de cumprimento de 

sentença, conforme o artigo 523, caput, 

do CPC. 

 

O entendimento foi firmado pela 3ª 

turma do STJ, ao reformar acórdão do 

TJ/SP que havia considerado a data de 

apuração de um novo laudo pericial o 

termo inicial dos juros moratórios 

relativos às diferenças de aluguéis. 

 

 

Juros sobre diferença de aluguéis 

vencidos incidem desde 

intimação.(Imagem: Carlos 

Felippe/STJ) 

A controvérsia teve origem em ação 

renovatória de locação de imóvel 

ajuizada por uma empresa de telefonia, 

objetivando a renovação compulsória 

do contrato firmado com os donos de 

área comercial destinada à colocação de 

antenas. O juízo de primeiro grau 

determinou o novo valor do aluguel e 

fixou as diferenças devidas em R$ 

37.897,17, com juros de mora de 1% ao 

mês, desde a data apurada no laudo 

pericial. 

 

Ao recorrer ao STJ, a operadora alegou 

ofensa ao artigo 73 da lei 8.245/91 e ao 

artigo 397 do Código Civil, ao 

argumento de que, em ação renovatória 

julgada procedente, os juros de mora 

relativos às diferenças de aluguéis 

apuradas devem incidir desde o trânsito 

em julgado. 

 

Novo aluguel é devido desde o fim 

do contrato anterior 

 

Para a relatora, ministra Nancy 

Andrighi, a sentença que julga 

procedente a ação renovatória possui 

natureza constitutiva - na medida em 

que cria novo contrato de locação entre 

as partes que se justapõe ao anterior - e, 

muitas vezes, condenatória - quando 

fixa novo valor para o aluguel. 

 

Segundo ela, a sentença de procedência 

do pedido renovatório produz efeitos ex 

tunc, ou seja, "o novo aluguel é devido 

desde o primeiro dia imediatamente 

posterior ao fim do contrato primitivo". 

A magistrada explicou que, fixado o 

novo valor, "pode remanescer saldo 

relativo às diferenças de aluguéis 

vencidos em favor do locador ou do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
https://www.migalhas.com.br/
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locatário, a depender de o novo valor 

ser, respectivamente, maior ou menor 

do que o original". 

 

Assim, conforme a magistrada, as 

diferenças dos aluguéis vencidos, se 

existentes, serão executadas nos 

próprios autos da ação renovatória e 

pagas de uma só vez, como preceitua o 

artigo 73 da lei 8.245/91. Tal dispositivo 

- acrescentou - se refere "àquelas 

hipóteses que ocorrem com grande 

frequência, nas quais a ação renovatória 

ajuizada se encerra após o término do 

prazo do contrato a renovar". 

 

No momento da citação, ainda não 

se sabe o valor das diferenças 

 

Segundo a relatora, o entendimento 

consagrado de que, em regra, os juros 

de mora incidem desde a citação não se 

aplica à hipótese de ação renovatória de 

aluguel. Isso porque, na renovatória, a 

citação não constitui o devedor em 

mora, pois, quando da sua ocorrência, 

ainda não é possível saber quem será o 

credor e quem será o devedor das 

diferenças, se existentes - o que 

somente ficará claro após o trânsito em 

julgado (REsp 86.093). 

 

"Deve-se considerar que, no momento 

da citação, a dívida relativa às 

diferenças dos aluguéis, se existente, é 

ainda ilíquida, pois somente com a 

prolação da sentença ou posterior 

liquidação - se necessário - é que se 

estará diante de dívida certa, líquida e 

exigível", completou. 

 

A ministra destacou ainda que não se 

pode falar em mora desde a citação pois 

"a própria Lei do Inquilinato exige que 

o locatário ajuíze a ação renovatória no 

primeiro semestre do último ano de 

vigência do contrato primitivo", de 

modo que, em regra, quando ocorre a 

citação, ainda existe, é válido e eficaz o 

contrato anterior - ao qual o locatário 

está, nesse momento, adstrito. 

 

Diante disso, afirmou Nancy Andrighi, 

o termo inicial dos juros de mora 

relativos às diferenças dos aluguéis 

vencidos será a data para pagamento 

fixada na própria sentença transitada 

em julgado (mora ex re) ou a data da 

intimação do devedor - prevista no 

artigo 523 do CPC - para pagamento na 

fase de cumprimento de sentença 

(mora ex persona). 

 

Processo: REsp 1.929.806 
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Crime 

TJ/DF: Embriaguez voluntária 
não afasta responsabilização 
por furto 
 
O colegiado considerou que se o 
indivíduo foi livre na ação de ingerir 
bebida alcoólica, também devem ser 
atribuídos a ele os crimes e 
contravenções praticados sob os efeitos 
de tal ingestão voluntária. 
 
terça-feira, 22 de março de 2022 

 
A 2ª turma Criminal do TJ/DF 

manteve, por unanimidade, decisão que 

condenou um homem por furto simples 

de veículo. Ele alegou não se lembrar de 

suas ações, pois estaria embriagado. 

Contudo, de acordo com o colegiado, 

a embriaguez voluntária não afasta ou 

diminui a responsabilização por crime. 

 

 

TJ/DF: Embriaguez voluntária não 

afasta responsabilização por 

crime.(Imagem: Freepik) 

 

Embasados na teoria da "actio libera in 

causa", os magistrados explicaram que, 

se o indivíduo foi livre na ação de 

ingerir bebida alcoólica, também 

devem ser atribuídos a ele os crimes e 

contravenções praticados sob os efeitos 

de tal ingestão voluntária. 

 

Segundo a denúncia, o crime aconteceu 

em outubro de 2020, num 

estacionamento próximo ao salão de 

beleza, onde a esposa da vítima 

trabalhava. Ao perceber que o 

automóvel estava sendo levado, a 

mulher avisou o marido, que chamou a 

polícia e decidiu seguir o assaltante. 

Enquanto transitava pela BR-290, o 

veículo roubado desligou. Ao tentar 

fugir o homem foi detido e preso em 

flagrante. 

 

Ao requerer a absolvição, ele 

argumentou que não tinha consciência 

ou vontade de lesionar o patrimônio da 

vítima. Alegou não se lembrar do 

ocorrido, pois estava embriagado, 

assim, não poderia ser considerado 

responsável por seus atos ou por 

discernir o caráter ilícito de suas ações. 

  

Na análise do caso, o relator, 

desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 

observou que a autoria do crime restou 

comprovada por uma série de 

elementos juntados ao processo, entre 

eles o auto de prisão em flagrante, 

relatório policial, laudo de perícia 

criminal e prova oral juntada. No que se 

refere à alegação de inimputabilidade 

por embriaguez, o magistrado ressaltou 

que a legislação brasileira prevê 

https://www.migalhas.com.br/
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hipótese de exclusão da culpabilidade 

por doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, desde 

que o autor, ao tempo da ação ou da 

omissão, seja inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse 

entendimento. Dessa forma, apenas a 

embriaguez patológica e o alcoolismo 

crônico, cujos efeitos impeçam o autor 

de entender a ilicitude dos fatos, são 

capazes de afastar a imputabilidade. 

 

Ademais, competia ao réu comprovar a 

dependência química ou alcoólica por 

perícia médica que ateste o 

comprometimento da capacidade de 

autodeterminação na época do crime. 

 

"Tampouco há qualquer elemento nos 

autos que comprove (ou ao menos 

indique) que o estado de embriaguez 

em que, supostamente, se encontrava o 

acusado, decorreu de caso fortuito ou 

força maior." 

 

Sendo assim, "à mingua de provas de 

que o acusado era inteiramente incapaz 

de entender o caráter ilícito do crime 

praticado ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento, não há 

falar em absolvição, sendo a 

manutenção da condenação medida de 

rigor". 

 

A pena estabelecida foi de um ano, 

quatro meses e 10 dias de prisão, em 

regime semiaberto. 

 

Processo: 0707386-

43.2020.8.07.0010  

 

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

/362105/tj-df-embriaguez-voluntaria-

nao-afasta-responsabilizacao-por-furto 

 

Retorne ao índice 

  

https://pje2i.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=68be61883830b0ded693a911d7793a5ef9df79130d5ba526
https://pje2i.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=68be61883830b0ded693a911d7793a5ef9df79130d5ba526
https://www.migalhas.com.br/quentes/362105/tj-df-embriaguez-voluntaria-nao-afasta-responsabilizacao-por-furto
https://www.migalhas.com.br/quentes/362105/tj-df-embriaguez-voluntaria-nao-afasta-responsabilizacao-por-furto
https://www.migalhas.com.br/quentes/362105/tj-df-embriaguez-voluntaria-nao-afasta-responsabilizacao-por-furto


39 

 

 

 

Planos de saúde: O que 
esperar do STJ no julgamento 
de reajuste por faixa etária 

Corte deve retomar julgamento do tema 

nesta quarta (23) 

• CAIO 

HENRIQUE SAMPAIO 

FERNANDES 

22/03/2022 05:30 

 
comentários 

Crédito: Unsplash 

Nesta quarta-feira (23/3), 
provavelmente será retomado o 
julgamento do Tema 1016 no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). A corte vai 
fixar a tese sobre a validade da cláusula 
contratual de plano de saúde coletivo 
que prevê reajuste por faixa etária. 

Após o início do julgamento, apenas o 
ministro relator, Paulo de Tarso 
Sanseverino, proferiu o seu voto. Em 
seguida, o julgamento foi adiado, em 
virtude do pedido de vista conjunta dos 
ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e 
Nancy Andrighi. 

A validade do reajuste por faixa etária 
em planos individuais e familiares já 
havia sido enfrentada pelo STJ, no 
julgamento do Tema Repetitivo nº 952, 
fixando-se a seguinte tese: “O reajuste de 
mensalidade de plano de saúde 
individual ou familiar fundado na 
mudança de faixa etária do beneficiário 
é válido desde que (i) haja previsão 
contratual, (ii) sejam observadas as 
normas expedidas pelos órgãos 
governamentais reguladores e (iii) não 
sejam aplicados percentuais 
desarrazoados ou aleatórios que, 
concretamente e sem base atuarial 
idônea, onerem excessivamente o 
consumidor ou discriminem o idoso”. 

No entanto, tal recurso repetitivo deixou 
de abranger os reajustes praticados 
pelos planos de saúde coletivos. O 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 
instaurou um Incidente de Demandas 
Repetitivas (IRDR), no qual fixou duas 
teses, sendo a primeira: “TESE 1 –  É 
válido, em tese, o reajuste por mudança 
de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) 
anos de idade, nos contratos coletivos de 
plano de saúde (empresarial ou por 
adesão), celebrados a partir de 1.1.2004 
ou adaptados à Resolução nº 63/03, 
da ANS, desde que (I) previsto em 
cláusula contratual clara, expressa 
e  inteligível, contendo as faixas etárias 
e  os percentuais aplicáveis a cada uma 
delas, (II) estes estejam em consonância 
com a Resolução nº 63/03, da ANS, e 
(III) não sejam aplicados percentuais 
desarrazoados que, concretamente e 
sem base atuarial idônea, onerem 
excessivamente o consumidor ou 
discriminem o idoso”. 

O IRDR teve uma segunda tese fixada: 
“TESE 2 – A interpretação correta do 
art. 3º, II, da Resolução nº 63/03, da 
ANS, é aquela que observa o sentido 
matemático da expressão ‘variação 
acumulada’, referente ao aumento real 
de preço verificado em cada intervalo, 
devendo-se aplicar, para sua apuração, a 
respectiva fórmula matemática, estando 
incorreta a soma aritmética de 
percentuais de reajuste ou o cálculo de 
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média dos percentuais aplicados em 
todas as faixas etárias”. 

Tendo em vista a complexidade do 
assunto, foi realizada audiência pública 
em fevereiro de 2020. Participaram 
economistas, membros do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, 
representantes da ANS, representantes 
das operadoras de saúde, membros da 
sociedade civil, bem como os advogados 
das partes, incluindo o nosso escritório. 

Assim, mesmo após a audiência pública 
e com todos os argumentos lançados, a 
tendência é que os demais ministros 
convirjam com o precedente já julgado 
para os casos de reajuste por faixa etária 
de planos de saúde individuais ou 
familiares. 

O que se discute é que, embora o reajuste 
seja previsto em contrato, as operadoras 
de planos de saúde se utilizam de 
artifícios para deixar o maior percentual 
na última faixa etária. 

Assim, o Tema 1016 deve também ter 
como tese a fixação de um ponto 
referente ao reajuste ser desarrazoado e 
que visa a expurgar o beneficiário aos 59 
anos, vez que não ocorre a diluição, em 
todas as dez faixas etárias, dos reajustes 
por mudança de idade. O reajuste 
previsto para a faixa etária dos 59 anos 
ou mais constitui uma “cláusula de 
barreira”, pois impede a continuidade do 
consumidor idoso do plano de saúde. 

Sobre essa questão, caso fixe a tese no 
Tema 1016 quanto ao respeito das 
normas vigentes, é necessário observar 
que os requisitos estabelecidos pelo art. 
3.º da RN 63/03 da ANS não têm sido 
suficientes para impedir abusos por 
parte das operadoras, vez que são 
utilizados percentuais irrisórios ao longo 
da relação contratual e quando o 
beneficiário atinge os 59 anos, o 
percentual aplicado é impraticável. 

Inclusive, o projeto de alteração da Lei 
9.656/98, que tramita perante a 
Comissão Especial instaurada na 
Câmara dos Deputados, teve a 

preocupação de expressamente prever, 
na proposta de alteração do Art. 15 da 
referida lei, a necessidade de que os 
reajustes por mudança de faixa etária 
devem ser “distribuídos de forma 
equitativa e equilibrada entre as faixas”. 

O que ocorre na prática é que a maioria 
dos beneficiários sofre aumentos de 
quase 100% aos 59 anos, e ainda terão de 
arcar com sucessivos reajustes por 
sinistralidade, que não raro beiram 20%. 
O acúmulo desses índices torna 
insustentável o pagamento do plano de 
saúde e inevitavelmente leva ao 
cancelamento do contrato. 

A lógica da operadora ofende, inclusive, 
a própria ideia de mutualismo, que 
deve permear o plano de saúde, pois faz 
com que os jovens sejam pouco 
onerados (com percentuais de reajustes 
irrisórios) e os consumidores mais 
velhos sejam obrigados a arcar com 
mensalidades muito acima de sua 
capacidade financeira. 

Conclui-se que a fixação da tese do Tema 
1016 deve seguir três requisitos 
cumulativos: que o reajuste possua 
expressa previsão contratual; que 
observe as normas vigentes e que não 
seja desarrazoado, que não acarrete para 
o consumidor onerosidade excessiva e 
que não discrimine o consumidor idoso. 

CAIO HENRIQUE SAMPAIO 
FERNANDES – Advogado do Vilhena 
Silva Advogados 
  
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/planos-de-saude-
reajuste-por-faixa-etaria-o-que-
esperar-do-stj-22032022 
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Os 5 anos de Alexandre de 
Moraes no STF em 10 fatos 

Moraes teve embates com a PGR, 

suspendeu o Telegram, foi alvo de 

pedido de impeachment movido por 

Bolsonaro e virou meme 

• DANIELLY 

FERNANDES 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 
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comentários 

Alexandre de Moraes completa cinco 

anos como ministro do STF / Crédito: 

Nelson Jr./SCO/STF 

 

Em 22 de março de 2017, Alexandre de 

Moraes tomou posse no cargo de 

ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF), depois de ter sido indicado pelo 

então presidente da República Michel 

Temer (MDB) para ocupar a vaga de 

Teori Zavascki, vitimado por uma 

acidente de avião. 

Desde que assumiu a cadeira, Moraes se 

destacou devido ao seu trabalho como 

relator de investigações de grande 

repercussão, como o inquérito das fake 

news e os inquéritos contra o presidente 

da República Jair Bolsonaro (PL). O 

ministro também foi alvo de um pedido 

de impeachment protocolado por um 

presidente da República, um fato 

inédito. 

 

No dia em que Alexandre de Moraes 

completa cinco anos como ministro do 

STF, o JOTA elenca 10 fatos que 

marcam a trajetória do magistrado na 

Corte: 

 

1) Alexandre de Moraes é o relator 
do inquérito das fake news 
 

O inquérito das fake news foi 

aberto, de ofício, em março de 2019, 

pelo então presidente da Corte, ministro 

Dias Toffoli, para investigar notícias 

falsas, ofensas e ameaças a ministros do 

STF e seus familiares. Moraes foi 

designado relator do inquérito, sem 

sorteio. Mais tarde, a investigação se 

voltou contra os apoiadores do 

presidente Jair Bolsonaro e confirmou a 

existência do ‘gabinete do ódio’. 

 

Durante as investigações, Moraes 

determinou que a Polícia Federal 

cumprisse mandados de busca e 

apreensão em endereços de 

parlamentares, empresários e 
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influenciadores bolsonaristas, entre eles 

o blogueiro Allan dos Santos. 

 

“As provas colhidas e os laudos periciais 

apresentados nestes autos apontam para 

a real possibilidade de existência de uma 

associação criminosa, denominada nos 

depoimentos dos parlamentares como 

‘Gabinete do Ódio’, dedicada a 

disseminação de notícias falsas, ataques 

ofensivos a diversas pessoas, às 

autoridades e às Instituições, dentre elas 

o Supremo Tribunal Federal, com 

flagrante conteúdo de ódio, subversão 

da ordem e incentivo à quebra da 

normalidade institucional e 

democrática”, escreveu o ministro 

em uma das decisões no inquérito. 

 

Nesta investigação, Moraes coletou 

muitas informações sobre o 

funcionamento desta engrenagem de 

engajamento do presidente Jair 

Bolsonaro. O ministro, aliás, será o 

presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) durante o período 

eleitoral. 

 

Quanto ao inquérito das fake news, no 

início, a então procuradora-Geral da 

República Raquel Dodge chegou a 

arquivá-lo sob o argumento de afronta 

à separação de Poderes, à livre 

distribuição de processos, à regra do juiz 

natural da causa, à competência 

criminal originária do Supremo para 

processar e julgar ações ajuizadas contra 

autoridades com prerrogativa de foro na 

Corte e ao devido processo legal pela 

ausência de delimitação da investigação 

penal. A manifestação de Dodge, 

contudo, foi ignorada. 

 

Em 2020, por 10 votos a 1, o inquérito 

foi considerado constitucional 

pelos ministros do STF. O voto 

vencido foi do ministro Marco 

Aurélio Mello. 

 

2) Relator de inquéritos contra 
Bolsonaro 

 
Com aposentadoria de Celso de 

Mello, Moraes assumiu, depois de 

sorteio, o inquérito sobre a 

interferência de Bolsonaro na 

Polícia Federal. Trata-se de uma 

investigação sobre uma possível 

interferência do presidente para 

beneficiar familiares e aliados políticos. 

O inquérito foi aberto após Sergio Moro, 

ex-ministro da Justiça e Segurança 

Pública e agora pré-candidato à 

presidente da República, afirmar que 

Bolsonaro o pressionava para substituir 

o diretor-geral da PF e exigia acesso a 

relatórios sigilosos da corporação. 

 

Além disso, Moraes também é relator do 

inquérito 4.878, que apura o vazamento 

de uma investigação sigilosa da Polícia 

Federal referente ao ataque hacker 

sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) em 2018. Os ministros do TSE, 

inclusive Moraes, pediram que 
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Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal 

Victor Feitosa Neves Campos, e o 

deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) 

fossem investigados pelo crime de 

divulgação de segredo, tipificado no 

artigo 153, parágrafo 1º-A, do Código 

Penal brasileiro. O inquérito foi aberto 

pelo ministro e foi determinada a 

exclusão dos links dos documentos 

sigilosos publicados por Bolsonaro nas 

redes sociais. O PGR, Augusto Aras, 

requereu o arquivamento deste 

inquérito por entender que 

Bolsonaro não cometeu crime. 

 

Também foi Alexandre de Moraes quem 

autorizou a abertura do inquérito para 

investigar Bolsonaro por associar as 

vacinas contra a Covid-19 a um suposto 

risco de desenvolver Aids.  A informação 

falsa foi divulgada pelo presidente em 

uma transmissão ao vivo nas redes 

sociais no dia 22 de outubro de 2021. A 

decisão do ministro atendeu um 

pedido da CPI da Covid-19. 

 

“Não há dúvidas de que as condutas 

noticiadas do Presidente da República, 

no sentido de propagação de notícias 

fraudulentas acerca da vacinação contra 

a COVID-19 utilizam-se do modus 

operandi de esquemas de divulgação em 

massa nas redes sociais, revelando-se 

imprescindível a adoção de medidas que 

elucidem os fatos investigados, 

especialmente diante da existência de 

uma organização criminosa – 

identificada no Inquérito 4.781/DF”, diz 

trecho da decisão de Moraes. 

 

3) Embates de Alexandre de 
Moraes com a PGR 

 
Alexandre de Moraes e o procurador-

geral da República Augusto Aras foram 

protagonistas de uma série de embates 

envolvendo pedidos de investigação 

contra Bolsonaro e seus aliados no 

Planalto. 

 

Um dos embates ocorreu após Moraes 

aceitar o pedido de investigação de 

Bolsonaro feito pela CPI da Covid. 

Normalmente, um inquérito é aberto 

depois de requerimento da PGR, no 

entanto, o ministro fundamentou que a 

CPI tem “legitimidade para pleitear 

apurações de supostas condutas 

criminosas descobertas durante a 

realização de suas investigações”, a PGR 

havia se manifestado pelo arquivamento 

do pedido. A decisão foi proferida 

na PET 10.007. 

 

Em dezembro de 2021, Moraes 

concedeu um habeas corpos de ofício 

determinando que a PGR trancasse a 

investigação interna contra o presidente 

Bolsonaro, no caso dos crimes 

apontados pela CPI da Pandemia. 

 

A decisão do ministro foi uma resposta a 

Augusto Aras, que havia argumentado 

que a PGR já estava investigando o caso. 

Aras pedia que o STF revertesse a 
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abertura do inquérito contra Bolsonaro 

e que Moraes não fosse o relator do 

processo. 

 

Moraes afirmou que a necessidade de 

encaminhamento da investigação 

conduzida pelo Ministério Público ao 

Supremo não é discricionária da PGR. 

“Não se possibilita à Procuradoria-Geral 

da República, portanto, ainda que 

manifeste sua irresignação contra a 

decisão de instauração por meio de 

agravo regimental, o não cumprimento 

da decisão proferida, notadamente no 

que diz respeito ao envio do 

procedimento interno instaurado para 

investigação dos fatos apurados neste 

Inquérito, pois, como visto, não se revela 

consonante com a ordem constitucional 

vigente, sob qualquer perspectiva, o 

afastamento do controle judicial 

exercido por esta Corte Suprema em 

decorrência de indicação de instauração 

de procedimento próprio”. 

 

Moraes também autorizou a 

realização de buscas contra 

Ricardo Salles, então ministro do 

Meio Ambiente, sem ouvir 

previamente a PGR, que só foi 

informada da operação no dia da 

deflagração. 

 

4) Pedido de impeachment 
movido pelo presidente da 
República 

 

Em uma medida inédita, no dia 20 de 

agosto de 2021, o presidente Jair 

Bolsonaro protocolou um pedido de 

impeachment contra um ministro 

do STF no Senado Federal. O alvo era 

Alexandre de Moraes. Bolsonaro 

solicitou a destituição do cargo no STF e 

o afastamento de Moraes das funções 

públicas por oito anos. 

 

O pedido foi feito após Moraes expedir 

mandatos de busca e apreensão contra o 

cantor Sérgio Reis, o deputado federal 

Otoni de Paula (PSC-RJ) e outros 

apoiadores do presidente que 

planejavam protestos de caráter golpista 

no dia 7 de setembro de 2021. 

 

A solicitação foi rejeitada por 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

presidente do Senado, por 

“manifesta ausência de tipicidade e de 

justa causa”. O presidente, conduto, 

sempre que contrariado volta a atacar 

verbalmente o ministro do STF. 

 

5) Determinação de bloqueio do 
Telegram 

 
O ministro Alexandre de Moraes 

determinou o bloqueio do Telegram 

no Brasil pelo descumprimento 

reiterado de decisões judiciais e 

estabeleceu uma multa diária para o 

Telegram até o cumprimento da decisão. 

No entanto, o bloqueio foi revogado após 

a empresa cumprir as ordens do 

ministro. O Telegram informou ao STF 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/analise/pf-pgr-salles-analise-20052021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/analise/pf-pgr-salles-analise-20052021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/analise/pf-pgr-salles-analise-20052021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/analise/pf-pgr-salles-analise-20052021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/analise/pf-pgr-salles-analise-20052021
https://www.jota.info/legislativo/bolsonaro-pede-impeachment-de-moraes-ao-senado-20082021
https://www.jota.info/legislativo/bolsonaro-pede-impeachment-de-moraes-ao-senado-20082021
https://www.jota.info/legislativo/bolsonaro-pede-impeachment-de-moraes-ao-senado-20082021
https://www.jota.info/legislativo/pacheco-recusa-pedido-de-impeachment-do-ministro-alexandre-de-moraes-25082021
https://www.jota.info/legislativo/pacheco-recusa-pedido-de-impeachment-do-ministro-alexandre-de-moraes-25082021
https://www.jota.info/legislativo/pacheco-recusa-pedido-de-impeachment-do-ministro-alexandre-de-moraes-25082021
https://www.jota.info/stf/do-supremo/alexandre-de-moraes-determina-o-bloqueio-do-telegram-no-brasil-18032022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/alexandre-de-moraes-determina-o-bloqueio-do-telegram-no-brasil-18032022


45 

 

que nomeou o advogado Alan Campos 

Elias Tomaz como representante da 

plataforma no Brasil e que irá adotar 

medidas para combater a desinformação 

e a divulgação de informações falsas no 

aplicativo. Além disso, o aplicativo 

excluiu publicações de um canal de 

mensagens do presidente Jair Bolsonaro 

e bloqueou o canal de Claudio Lessa, 

listado por Moraes como disseminador 

de fake news. 

 

“Considerado o atendimento integral 

das decisões proferidas em 17/3/2022 e 

19/3/2022, revogo a decisão de 

completa e integral suspensão do 

funcionamento do Telegram no 

Brasil”,  diz Moraes em sua sentença. 

 

No mesmo dia da divulgação da 

suspensão, o fundador do Telegram, 

o russo Pavel Durov, pediu 

desculpas ao STF pela “negligência” 

ao não cumprir ordens judiciais que 

resultaram no bloqueio do aplicativo no 

Brasil. “Definitivamente, poderíamos ter 

feito um trabalho melhor”, escreveu 

Durov em seu canal no Telegram. 

 

Durov justificou o não cumprimento 

dizendo que “parece que tivemos um 

problema com e-mails entre nossos 

endereços corporativos do telegram.org 

e o Supremo Tribunal Federal”. Ao 

comentar a decisão de Moraes, 

Bolsonaro voltou a criticá-lo. “Sabemos 

da posição do Alexandre de Moraes. É 

uma perseguição implacável para cima 

de mim”, disse. 

 

6) Rejeição de denúncia contra 
Bolsonaro 

 
Foi um voto de Moraes que impediu 

Bolsonaro de se tornar réu numa ação 

penal anterior ao mandato de 

presidente. Ele deu o voto decisivo para 

a rejeição de denúncia contra o 

então deputado federal Jair 

Bolsonaro, pelo crime de racismo, 

por ter se referido ao peso de 

quilombolas por arrobas, medida usada 

para pesagem de animais. A denúncia foi 

oferecida à Corte pela Procuradoria-

Geral da República após declarações 

feitas durante uma palestra no Clube 

Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril de 

2017. 

 

A denúncia trazia frases proferidas por 

Bolsonaro durante o evento: “Eu fui em 

um quilombola [sic] em Eldorado 

Paulista. Olha, o afrodescendente mais 

leve lá pesava sete arrobas. Não fazem 

nada! Eu acho que nem para procriador 

eles servem mais. Mais de R$ 1 bilhão 

por ano gasto com eles”. 

 

Outra declaração foi de que, se fosse 

eleito presidente em 2018, não 

destinaria recursos para ONGs e que não 

haveria “um centímetro demarcado” 

para reservas indígenas ou quilombolas. 

“Se depender de mim, todo cidadão vai 

ter uma arma de fogo dentro de casa. 

https://www.jota.info/stf/do-supremo/telegram-pede-desculpas-ao-stf-18032022
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Não vai ter um centímetro demarcado 

para reserva indígena ou para 

quilombola”, disse à época. 

 

Moraes desempatou o julgamento e 

seguiu o voto do relator, Marco Aurélio, 

no sentido de que não ficou configurada 

a prática de crime. 

 

“As declarações são totalmente 

desconectadas da realidade, mas no caso 

em questão, apesar da grosseria, da 

vulgaridade, não me parece ter 

extrapolado limites da sua liberdade de 

expressão qualificada”, afirmou o 

ministro na ocasião. Segundo o 

ministro, Bolsonaro fez críticas a 

políticas do governo e não discurso de 

ódio. 

 

7) Prisão em flagrante de Daniel 
Silveira 

 
Moraes foi o responsável por 

decretar, de ofício, a prisão em 

flagrante do deputado federal 

Daniel Silveira (União- RJ) após a 

publicação de um vídeo no qual o 

parlamentar ataca os ministros do STF e 

defende o Ato Institucional nº 5 (AI-5). 

O deputado foi preso em fevereiro de 

2021. 

 

Ao fundamentar a prisão, Alexandre de 

Moraes apontou que a “Constituição não 

permite a propagação de ideias 

contrárias à ordem constitucional e ao 

Estado Democrático nem tampouco a 

realização de manifestac ̧ões nas redes 

sociais visando o rompimento do Estado 

de Direito”. 

 

Em abril do ano passado, por decisão 

unânime, Silveira se tornou réu no 

STF. “Liberdade de expressão não se 

confunde com uma anarquia, a defesa de 

fechamento do Congresso Nacional, do 

STF. Sempre me refiro ao binômio 

liberdade com responsabilidade”, disse 

Moraes. 

 

Hoje o deputado se encontra em 

liberdade. A ação penal contra Silveira 

foi liberada para ser pautada no dia 21 de 

janeiro de 2022, mas ainda não tem data 

para ser julgada. 

 

8) Farpas de outros ministros 

 
Ao longo destes 5 anos, já foram 

registradas discussões acaloradas entre 

Moraes e colegas. Em março de 2021, o 

ministro Marco Aurélio sugeriu que o 

plenário votasse a substituição da prisão 

de Silveira – que estava preso desde 16 

de fevereiro – por medidas menos 

gravosas. A sugestão acabou 

desencadeando uma discussão mais 

acalorada. O então decano chamou 

Moraes de “xerife” e o presidente Luiz 

Fux de “autoritário”. 

 

Para Marco Aurélio, como o tribunal 

havia referendado a prisão do deputado, 

sua revogação também poderia ocorrer 

por análise do plenário. Moraes 

https://www.jota.info/stf/do-supremo/deputado-federal-daniel-silveira-e-preso-em-flagrante-por-ordem-de-alexandre-de-moraes-16022021
https://www.jota.info/stf/do-supremo/deputado-federal-daniel-silveira-e-preso-em-flagrante-por-ordem-de-alexandre-de-moraes-16022021
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discordou do pedido, explicando que 

cabia a ele analisar este tema, e o 

presidente Luiz Fux declarou o 

adiamento do processo. O decano 

insistiu: “Presidente, eu fiz uma 

proposta, e espero que pelo menos ela 

passe pelo crivo do colegiado”. Moraes 

então rebateu: “Eu como relator, estou 

adiando o julgamento, e não trago este 

pedido. E como o ministro Marco 

Aurélio sempre ressalta, há de se 

valorizar o relator, então não há 

julgamento iniciado.” 

 

“Longe de mim, depois de 42 anos de 

colegiado, desrespeitar o relator. Ainda 

mais se o relator é um xerife”, retrucou 

Marco Aurélio. 

 

Anteriormente, em maio de 2017, 

Moraes e Marco Aurélio protagonizaram 

uma discussão durante o julgamento de 

um habeas corpus. Ao expor seu voto, 

Moraes afirmou que havia apurado 

informações em pesquisa no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 

 

Neste momento, Marco Aurélio 

interveio e alfinetou Moraes ao dizer que 

não julga “fora do que está no processo” 

e não pesquisa “sítio de qualquer 

tribunal para trazer no habeas corpus 

elementos contrários ao próprio objetivo 

do habeas corpus”. “Eu não encontro 

tempo para diminuir meu acervo 

processual, enquanto os colegas podem 

pesquisar fora, inclusive, do processo? 

Que milagre é esse?”, questionou. 

 

Moraes também chegou a ser criticado 

pelo ministro Celso de Mello, que 

divulgou uma mensagem em defesa da 

liberdade de expressão e de imprensa 

após uma reportagem da revista Crusoé 

ser censurada por determinação de 

Moraes. 

 

A matéria, de abril de 2019, mencionava 

um e-mail de Marcelo Odebrecht em que 

ele se referia a Dias Toffoli como “o 

amigo do amigo de meu pai” e foi 

removida por Moraes sob a justificativa 

de ser um “material supostamente 

criminoso e ilegal”. 

 

Celso de Mello argumentou: “a censura, 

qualquer tipo de censura, mesmo aquela 

ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-

se prática ilegítima, autocrática e 

essencialmente incompatível com o 

regime das liberdades fundamentais 

consagrado pela Constituição da 

República”. 

 

9) Produtividade de Alexandre de 
Moraes 

 
Durante os cinco anos na cadeira do 

STF,  Alexandre de Moraes conseguiu 

reduzir seu acervo de 6.597 para 681 

processos, uma redução de 90%. Moraes 

é o ministro fora da presidência com o 

menor acervo atualmente. 

 

https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp
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Depois de Moraes, o gabinete com 

menos ações é o da ministra Cármen 

Lúcia, com 822 processos. Logo em 

seguida, está o gabinete da ministra 

Rosa Weber, com 1.160 processos. O 

maior acervo atual de um ministro fora 

presidência é o do ministro Edson 

Fachin, com 2.849 processos. 

 

O presidente Luiz Fux – que durante a 

mandato na Presidência não recebe 

novos processos no gabinete – tem um 

acervo de 98 processos como relator, 

enquanto na presidência acumula outras 

4.385 ações. 

 

10) Memes com Alexandre de 
Moraes 

 
Nas redes sociais, as decisões do 

ministro geraram muitos memes — 

alguns em tom crítico e outros, elogioso. 

 

Um meme que mistura conceitos do 

filósofo Michel Foucault com palavras 

ligadas a Moraes e ao apresentador 

Amim Khader viralizou ao listar 

possíveis intersecções entre as 

personalidades. 

Uma imagem de Moraes sendo beijado 

por Jesus, com a mensagem “não temas 

meu filho, estou contigo”, foi 

compartilhadas nas redes após decisões 

contrárias a Bolsonaro. 

 

A atuação do ministro Alexandre de 

Moraes no inquérito das fake news 

também lhe rendeu figurinhas de 

WhatsApp, como esta abaixo. 

 

DANIELLY FERNANDES – 
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Formada em Jornalismo pela 

Universidade de Metodista de São 

Paulo. Antes do JOTA, passou pela 

redação da revista Claudia e atuou como 

freelancer na cobertura de notícias sobre 

Brasil e mundo. 

Email: danielly.fernandes@jota.info 
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TSE analisa consulta do 
governo sobre redução do 
preço do combustível em ano 
eleitoral 

Expectativa é que Corte não conheça da 

ação, isto é, sequer julgue o mérito da 

questão 

• FLÁVIA MAIA 

22/03/2022 07:00 

 
comentários 

Fachada do TSE / Crédito: Roberto 
Jayme/Ascom/TSE 
 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
pautou para esta terça-feira (22/3) o 
julgamento da consulta formulada pela 
Advocacia-Geral da União (AGU) que 
questiona se em ano eleitoral é possível 
a redução da alíquota de impostos e 
contribuições sobre produtos e insumos 
por lei aprovada pelo Congresso 
Nacional. A sessão começa às 19h. O 
relator do caso é o ministro Carlos 
Horbach. (Leia o parecer do TSE) 

A expectativa é que o TSE não conheça 
da ação, isto é, sequer julgue o mérito da 

questão que envolve a redução do preço 
dos combustíveis. Em parecer, o próprio 
TSE analisa que a consulta é via 
inadequada para análise das condutas 
vedadas aos agentes públicos e que a 
matéria deve ser analisada no caso 
concreto e caso a caso. O texto se 
preocupa de que uma eventual consulta 
possa antecipar a análise, sem levar em 
consideração a situação da disputa. 
(Leia o parecer na PGE) 

“No caso em exame, a apreciação da 
consulta poderia resvalar numa possível 
antecipação da análise, pela via judicial, 
de peculiaridades hábeis a configurar a 
conduta vedada pelo art. 73, § 10, da Lei 
das Eleições, especialmente 
considerando o contexto atualmente 
vivido, em que se avizinha o pleito 
eleitoral, o que reforça a ausência, no 
presente feito, do requisito 
imprescindível da abstração”, escreve o 
tribunal. 

O Ministério Público Eleitoral também 
entende que a consulta não deve ser 
analisada pelos ministros, basicamente 
pelos mesmos argumentos do TSE. Para 
a procuradoria, a consulta esbarra na 
jurisprudência da Corte, no sentido da 
consulta não ser o instrumento 
adequado para dirimir questionamentos 
sobre condutas vedadas aos agentes 
públicos em campanhas eleitorais. 

O número da consulta no TSE 
é  0600090-81.2022.6.00.0000. 
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da Indústria (CNI). Faz graduação em 
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Email: flavia.maia@jota.info 
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Brasil 

Alta do diesel impõe dilema: 
reajustar passagem de ônibus 
ou correr risco de paralisação 
 
Na pandemia, número de cidades com 
subsídio para transporte urbano 
disparou 
 
Por Marta Watanabe — De São Paulo 
21/03/2022 05h00  Atualizado há 24 
minutos 

 
O reajuste de 24,9% no diesel coloca 

uma pressão adicional para as 

prefeituras em relação à definição 

das tarifas de ônibus, num momento 

em que o sistema de transporte urbano 

ainda não recuperou o volume de 

passageiros do período pré-pandemia. 

Com pressões adicionais de custos, 

queda no número de usuários e preços 

das passagens de ônibus congelados ou 

mantidos em níveis baixos nas 

principais cidades durante dois anos, a 

despeito da inflação, as receitas são 

insuficientes para financiar o sistema. 

Os problemas são antigos, mas o cenário 

mais recente, com impactos 

aparentemente permanentes da 

pandemia e pressão de custos, resultou 

em aumento do valor dos aportes das 

prefeituras ao setor e o número de 

municípios que dão algum tipo de 

subsídio se ampliou. 

 

Um projeto de lei (PL 4.392) que tramita 

na Câmara dos Deputados estabelece R$ 

5 bilhões para o governo federal ajudar 

prefeituras e Estados no aporte ao 

sistema. Os recursos, que seriam 

transferidos em 2022, 2023 e 2024, 

sempre no valor de R$ 5 bilhões e 

destinados a locais com sistema de 

transporte estruturado, viriam 

dos royalties de petróleo, mas eles 

não devem cobrir o custo total previsto 

pelos municípios para o ano nem o 

impacto do recente aumento dos 

combustíveis. 

 

O risco das prefeituras de não conseguir 

equilibrar essa conta, segundo os 

gestores da área de mobilidade, é ficar 

com ônibus parados nas garagens e a 

população sem transporte. Além de 

impopular, um aumento de tarifas 

também traria impacto adicional à 

inflação, preocupação que também está 

no radar de algumas prefeituras, como 

São Paulo. 

 

A crise no transporte e os efeitos da 

inflação nas despesas estão entre as 

principais preocupações para as contas 

públicas de prefeituras de grandes 

cidades, atualmente, diz Giovanna 

Victer, secretária de Fazenda de 

Salvador. Ela ressalta que os recursos do 

PL 4.392/2021 devem amenizar o 

impacto nas prefeituras, mas é preciso 

debater uma nova regulação sistêmica 

para o setor. 

 

 
Em 2019, cerca de uma dezena de 

prefeituras dava algum subsídio para o 

setor de transporte para manter as 

tarifas de ônibus em valor acessível. 
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Com a pandemia e a queda de até 70% 

na quantidade de passageiros durante 

no período mais crítico, pelo menos 122 

municípios fizeram algum tipo de aporte 

para socorrer o setor, indica 

levantamento do Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor (Idec). Dados da 

Associação Nacional de Transportes 

Urbanos (NTU) apontam que mais de 70 

cidades passaram a trabalhar de forma 

emergencial com subsídios ao 

transporte. 

 

Rafael Calabria, coordenador de 

mobilidade urbana do Idec, ressalta que 

não houve ajuda federal às prefeituras 

desde o início da crise sanitária. Um 

projeto de lei anterior, o PL 3.364/2020, 

que previa repasse de R$ 4 bilhões a 

municípios e Estados, chegou a ser 

aprovado por Câmara e Senado, mas a 

proposta foi integralmente vetada pelo 

presidente Jair Bolsonaro em dezembro 

de 2020. 

 

O volume de usuários ainda é, 

atualmente, de cerca de 70%, em média, 

da quantidade de pessoas que 

habitualmente usavam os ônibus 

urbanos antes da pandemia, segundo a 

NTU. Isso, aliado à nova alta de custos, 

joga desfavoravelmente ao fluxo 

financeiro do setor. Francisco 

Christovam, presidente da associação, 

lembra que antes de aumentar o diesel 

em praticamente 25% neste mês, a 

Petrobras elevou o preço do item em 

68,6% no decorrer de 2021. Os 

combustíveis, diz ele, chegam a pesar 

30% no custo para a formação da tarifa 

técnica. 

 

Salvador é uma das prefeituras que 

passaram a fazer aportes para o setor de 

transportes na pandemia, conta o 

secretário de Mobilidade da cidade, 

Fabrizzio Müller Martinez. Ele explica 

que, anteriormente, o modelo de 

transporte da cidade não previa subsídio 

do Tesouro municipal e o risco da 

demanda era do concessionário. 

 

Com uma queda de demanda que 

chegou a 70% no setor, diz Martinez, a 

prefeitura entendeu que a situação da 

pandemia deveria ser tratada como fato 

excepcional, o que levou a um socorro 

total de R$ 250 milhões ao setor no 

biênio de 2020 e 2021. 

 

A expectativa, diz Martinez, é que, 

aprovado, o PL 4.392/21 garanta ao 

município uma transferência de R$ 64 

milhões neste ano, o que poderia 

amenizar ou evitar um reajuste na atual 

tarifa de R$ 4,40, valor cobrado desde 

abril do ano passado - a anterior era de 

R$ 4,20. Isso não eliminaria as despesas 

com o setor de transportes no ano, diz 

ele. Porque o reajuste de 24,9% no 

diesel, que entra na conta do reajuste 

tarifário somente no ano que vem, já tem 

impacto imediato sobre as 

concessionárias. 

 

A prefeitura estuda neste momento, diz 

ele, uma solução juridicamente viável 

que permita financiar os custos com 

diesel relacionados a aumentos 

estabelecidos a partir de março. Isso 

alcançaria o reajuste mais recente da 

Petrobras. Projeções em estudo 

apontam atualmente para um aporte do 

município de cerca de R$ 2,5 milhões 

somente no mês de março, informa. “ O 

pior cenário seria algo que aconteceu em 

linhas do sistema de transporte 

metropolitano da Bahia há pouco tempo, 

quando os ônibus não saíram da 

garagem por falta de diesel.” 

 

Em Curitiba já foi definida uma fórmula 

que tenta absorver os impactos do 

recente aumento no diesel e de outros 

que ainda poderão vir, conforme a 

evolução da guerra, diz Ogeny Pedro 
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Maia Neto, presidente da Urbs, empresa 

que administra o sistema de transporte 

da capital paranaense. 

 

Congelada desde 2019, a tarifa de ônibus 

em Curitiba aumentou de R$ 4,50 para 

R$ 5,50 neste mês de março. O novo 

valor ficou abaixo da tarifa técnica 

considerada para o aumento, de R$ 

6,36, explica Maia Neto. O subsídio da 

prefeitura ao setor é calculado a partir da 

diferença entre a tarifa efetivamente 

cobrada e a tarifa técnica. 

 

A nova rodada de reajuste da tarifa, diz, 

deve ser feita somente no ano que vem, 

considerando a evolução de custos no 

período de primeiro de março deste ano 

a 28 de fevereiro de 2023. O modelo de 

definição da tarifa técnica, para calcular 

o subsídio ao setor, porém, mudou de 

anual para mensal, explica ele. Segundo 

um termo aditivo aos contratos de 

concessão do setor, diz Maia Neto, essa 

tarifa técnica pode variar de R$ 6,36 a 

R$ 7,20, conforme os aumentos de 

custos até 28 de fevereiro do ano que 

vem. Assim, em março, com o aumento 

do diesel, a tarifa técnica deve ser 

elevada em R$ 0,31, para R$ 6,67, 

elevando também o valor do subsídio no 

mês. A expectativa, diz ele, é que outros 

aumentos não façam a tarifa técnica 

ultrapassar os R$ 7,20 até o fim do 

período. 

 

Considerando já esse modelo de cálculo, 

a prefeitura calcula que o subsídio para 

o setor deve ser de R$ 198 milhões em 

2022, sendo R$ 60 milhões do governo 

paranaense e o restante da própria 

prefeitura. A expectativa é que a 

transferência do PL 4.392/21 garanta a 

Curitiba entre R$ 60 milhões e R$ 70 

milhões. 

 

A prefeitura já subsidiava a passagem de 

ônibus antes da pandemia, mas a 

despesa quintuplicou em relação ao pré-

pandemia. Em 2019, informa a Urbs, 

foram R$ 36 milhões aportados pela 

capital paranaense. No ano seguinte, 

primeiro ano da pandemia, a conta 

subiu para R$ 185,5 milhões. No ano 

passado foram R$ 217,3 milhões. 

 

Mesmo que não resolva toda a despesa 

adicional com o setor de transportes, a 

aprovação do socorro da União é 

esperada também por prefeituras que já 

arcavam com subsídio representativo à 

tarifa de ônibus antes da pandemia, 

como a cidade de São Paulo. 

 

Em nota, a prefeitura da capital paulista 

diz esperar a aprovação do PL 4392/21 e 

manter “disposição de não reajustar a 

tarifa”. Uma das preocupações do 

prefeito Ricardo Nunes, segundo a nota, 

é com um reajuste que, além de 

prejudicar a população, pressionaria os 

índices de inflação. A prefeitura também 

diz estudar receitas alternativas para 

reduzir o impacto do aumento de custos 

do sistema de transporte público. A 

demanda atual da cidade é de 77% do 

número de passageiros do período 

anterior à pandemia. 

 

O orçamento de 2022 da prefeitura tem 

R$ 3,5 bilhões ao subsídio da tarifa de 

ônibus. Desse valor R$ 1 bilhão está 

congelado, deixando no momento R$ 

2,5 bilhões disponíveis para uso. Em 

2021 e 2020, o subsídio foi de R$ 3,3 

bilhões em cada ano e de R$ 3,1 bilhões 

em 2019. Sem o subsídio municipal, diz 

a nota da prefeitura, a tarifa de ônibus, 

hoje de R$ 4,40, seria de R$ 8,71. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/21/diesel-mais-caro-poe-
prefeitos-em-alerta-para-tarifa-de-
onibus.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Juros futuros operam em alta 
com rendimentos dos 
Treasuries e Focus no radar; 
dólar cai 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
21/03/2022 09h55  Atualizado há 49 
minutos 
 

John Guccione/Pexels 

 

Em meio ao ciclo de alta dos juros 

nos Estados Unidos e ao 

forte aumento dos preços de 

commodities energéticas, os 

rendimentos sobre os títulos do Tesouro 

americano (Treasuries) iniciam a 

semana com avanços, o que fornece 

pressão de alta aos juros futuros em 

âmbito local. A deterioração do cenário 

de inflação mostrado pelo Boletim 

Focus, do Banco Central (BC), também 

contribui com o movimento de avanço 

das taxas de mercado pela manhã. Já 

o dólar comercial operava em leve 

queda nos primeiros negócios desta 

segunda-feira. 

 

Por volta de 9h45, a taxa do contrato 

futuro de Depósito Interfinanceiro (DI) 

para janeiro de 2023 subia de 12,90% 

para 12,935%; a do DI janeiro de 2024 

aumentava de 12,58% para 12,675%; a 

do DI janeiro de 2025 tinha alta de 

12,07% para 12,165%; a do DI janeiro de 

2027 variava de 11,91% para 11,975%. Já 

o dólar comercial registrava perda de 

0,17%, saindo a R$ 5,0070 no mercado à 

vista. 

 

Os juros futuros iniciam uma semana 

carregada, com direito à ata da última 

reunião do Comitê de Política Monetária 

(Copom), Relatório de Inflação e IPCA-

15, acompanhando o exterior, que exibe 

o avanço dos rendimentos dos 

Treasuries. No mesmo horário acima, o 

juro projetado pela T-note de dois anos 

avançava de 1,944% no fechamento 

anterior para 2,032%. 

 

O cenário de inflação se mantém no foco 

das preocupações dos agentes 

financeiros, no contexto de escalada dos 

preços do petróleo e a reação dos 

principais bancos centrais do mundo. 

Nesse sentido, cabe destacar o discurso 

do chairman do Federal Reserve (Fed), 

Jerome Powell, às 13h em conferência 

anual sobre política econômica, com 

investidores atentos a sinais sobre o 

ritmo do ciclo de alta, após o início do 

ciclo de alta das taxas americanas na 

semana passada conforme o esperado. 

 

No Brasil, os investidores repercutem o 

aumento nas estimativas para o IPCA e a 

taxa Selic no Boletim Focus, após a 

decisão do Copom de elevar os juros 

básicos em 1 ponto percentual e 

contratar aperto de igual magnitude 

para a reunião de maio. Segundo a 

pesquisa, o ponto-médio das previsões 

de inflação em 2022 subiu de 6,45% para 

6,59%, ao passo que a mediana para 

inflação em 2023 variou de 3,70% para 

3,75%. No caso da Selic, a mediana das 

expectativas para o fim deste ano passou 

de 12,75% para 13% em 2022. 
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A piora do quadro de inflação global 

também induz o movimento de aumento 

dos rendimentos dos “bonds”, conforme 

os preços de energia voltam a subir hoje 

em meio à falta de perspectiva clara de 

acordo para o encerramento da guerra 

na Ucrânia. No mesmo horário acima, a 

cotação do barril do petróleo de 

referência, Brent, negociado em Londres 

ganhava mais de 4%, a US$ 112. 

 

“As tensões entre a Rússia e a Ucrânia 

desencadearam uma enxurrada de 

novos desafios potenciais. Os mercados 

globais enquadraram este episódio 

como um choque de primeira ordem no 

fornecimento de energia”, dizem os 

economistas globais do Citi, Nathan 

Sheets e Aaron Liu, em nota enviada a 

clientes. 

 

Os profissionais observam haver, ainda, 

potenciais pressões além da oferta 

energética, já que os países são os 

principais exportadores globais de uma 

série de commodities, muitas das quais 

tiveram um aumento na volatilidade dos 

preços. 

 

“Juntos, são os maiores exportadores de 

trigo, níquel processado e fertilizantes. 

Eles são os segundos maiores 

exportadores de madeira, cobre 

refinado, aço, amônia e titânio. E os 

terceiros maiores para turbinas de 

alumínio, carvão e gás”, notam. “À 

medida que o conflito persistir, a 

disponibilidade de pelo menos alguns 

desses materiais provavelmente será 

ameaçada.” 

 

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

ia/2022/03/21/juros-futuros-operam-

em-alta-com-rendimentos-dos-

treasuries-e-focus-no-radar-dolar-

cai.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petróleo é negociado em alta 
com atenção à guerra entre 
Rússia e Ucrânia 
 
Onda de covid-19 na China e impacto 
na economia também merece 
acompanhamento 
 
Por Olívia Bulla, Valor — São Paulo 
21/03/2022 10h12  Atualizado há 35 
minutos 

 
O petróleo é negociado em alta nesta 

segunda-feira, com o preço do barril 

voltando a se aproximar da marca de 

US$ 110, após as negociações entre 

Rússia e Ucrânia não darem sinais 

de progresso. Os investidores 

continuam embutindo no preço da 

commodity a chance de uma solução 

diplomática para o conflito no Leste 

Europeu. 

 

Pouco depois das 10 horas, o contrato do 

WTI para abril aumentava 4,40%, 

saindo a US$ 109,31. O vencimento do 

Brent para maio subia 4,58%, a US$ 

112,87. 

 

Os agentes financeiros também estão 

atentos à nova onda da covid-19 na 

China, que resultou na adoção de 

restrições mais pesadas para combater a 

disseminação do coronavírus desde o 

início da pandemia, em janeiro de 2020. 

No fim de semana, autoridades chinesas 

confirmaram as duas primeiras mortes 

pela doença em quase um ano. 

 
petróleo; plataforma de petróleo — Foto: 

C Morrison/Pixabay 

  
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/03/21/petroleo-e-negociado-
em-alta-com-atencao-a-guerra-entre-
russia-e-ucrania.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Evergrande volta a assustar, 
JBS divulga resultados e 
teleconferência da Eletrobras 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta segunda-feira 
 
Por Valor — São Paulo 
21/03/2022 08h52  Atualizado há 2 
horas 

 
Evergrande 

 

A incorporadora imobiliária chinesa 

Evergrande e outras unidades do grupo 

suspenderam as negociações em Hong 

Kong na manhã desta segunda-feira, na 

expectativa de um anúncio a ser feito 

pela empresa, que pode ser uma 

proposta de reestruturação. A 

Evergrande tem mais de 300 bilhões em 

passivos e está sob pressão para pagar 

fornecedores e operários e para concluir 

milhares de casas inacabadas. 

 

 
— Foto: Qilai Shen/Bloomberg 

 

Queda de avião 
 
As ações da Boeing e da China Eastern 

Airlines recuam no pré-mercado da 

Bolsa de Nova York (Nyse) nesta 

segunda-feira após um avião modelo 

Boeing 737-800 transportando 132 

pessoas cair na província de Guangxi, no 

sul da China. Há pouco, a fabricante 

tinha retração de 8,41%, enquanto a 

aérea recuava 15,2%. 

 

Saudi Aramco 
 
A Saudi Aramco vai investir para 

aumentar a produção de petróleo para 

atender o aumento da demanda, depois 

que o presidente executivo da 

companhia, Amin Nasser, criticou os 

planos “totalmente impraticáveis” de 

uma transição rápida para outras fontes 

de energia. 

 

Eletrobras 
 
A Eletrobras teve lucro líquido de R$ 

610 milhões no quarto trimestre, recuo 

de 52% ante igual período de 2020. A 

receita líquida totalizou R$ 11,49 

bilhões, aumento de 27%. O lucro antes 

de juros impostos, depreciação e 

amortização (Ebitda) somou R$ 2,40 

bilhões, ante resultado negativo de R$ 

299 milhões no mesmo período de 2020. 

A teleconferência de resultados será 

amanhã, às 14h30. Na sexta-feira, o 

conselho de administração da CGT 

Eletrosul, subsidiária da Eletrobras, 

aprovou a venda de participação, de 

78%, na sociedade de propósito 

específico Livramento Holding. A oferta 

vinculante foi feita pela Arthur Moura 

Engenharia, por pouco mais de R$ 3,7 

milhões. 

 

Balanços 
 
Após o fechamento do pregão, JBS, 

Eneva, Unidas e Nike divulgam os 

resultados financeiros do quarto 

trimestre de 2021. 

https://eletrobras.com/pt/Paginas/Home.aspx
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— Foto: Divulgacao 

 

Gafisa 
 
A Gafisa teve lucro líquido de R$ 48,992 

milhões no quarto trimestre de 2021, 

aumento de 69% em igual período de 

2020. A receita líquida totalizou R$ 

222,2 milhões no período, queda de 

62%. O lucro antes de juros impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) 

ajustado somou R$ 193 milhões, alta de 

51%. Às 11h, começa 

a teleconferência. 

 

M. Dias Branco 
 
O lucro líquido da M. Dias Branco foi de 

R$ 151 milhões no quarto trimestre, 

queda de 28% ante um ano antes. A 

receita cresceu 27%, somando R$ 2,2 

bilhões. No ano, o lucro caiu 34%, para 

R$ 505 milhões. A empresa fala sobre 

os resultados às 11h. 

 

Klabin 
 
A Klabin elevou em US$ 100 o preço da 

tonelada da fibra de eucalipto vendida à 

China a partir de meados deste mês, 

para US$ 780, disse ao Valor o diretor 

da unidade de negócio de celulose da 

companhia, Alexandre Nicolini. 

 

Dexco 
 
A Dexco adquiriu todas as 20 milhões de 

ações ordinárias de seu programa de 

recompra anunciado em janeiro deste 

ano. O programa tinha duração prevista 

de até 18 meses, com encerramento em 

julho de 2023. 

 

Raízen 
 
A Raízen pagará o total bruto de R$ 

395,8 milhões de juros sobre o capital 

próprio (JCP) no dia 25 deste mês. Os 

valores de R$ 168 milhões e de R$ 227,8 

milhões são referentes aos terceiro e 

quarto trimestres de 2021, 

respectivamente. 

 

Azul 
 
Os fundos de investimento geridos pela 

Capital Research Global Investors 

reduziram participação nas ações 

preferenciais emitidas pela Azul para 

9,97%, passando a deter mais de 33,2 

milhões de papéis do tipo. 

 

Engie Brasil 
 
Às 19h, o presidente da Engie Brasil, 

Mauricio Bähr, participa de audiência 

com o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, e outros executivos da 

companhia, incluindo a presidente 

mundial da Engie, Catherine 

MacGregor. 

 

FGV divulga Indicador do 
Comércio Exterior de fevereiro 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) 

divulga, às 8h, o Indicador do Comércio 

Exterior (Icomex) de fevereiro. O ano de 

2022 iniciou com um déficit de US$ 

214,4 milhões na balança comercial. Não 

é um resultado inesperado na série 

histórica da balança em janeiro. Desde 

2009, quando as commodities passaram 

a explicar mais de 50% das exportações 

brasileiras e a China alçou o posto de 

principal mercado, o saldo só foi 

superavitário quatro vezes no mês de 

https://ri.gafisa.com.br/
https://ri.mdiasbranco.com.br/
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janeiro. No ano de 2021, o saldo foi 

negativo no valor de US$ 219,8 milhões. 

 

BC informa boletim Focus da 
semana 
 
O Banco Central (BC) informa, às 8h25, 

o Boletim Focus da semana encerrada 

em 18 de março. No boletim da semana 

finda em 11 de março, a mediana das 

projeções dos economistas do mercado 

para o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de 2022 

subiu de 5,65% para 6,45% de aumento. 

Para 2023, a estimativa também foi 

revisada para cima, de 3,51% para 

3,70%. Para 2024, saiu de 3,10% para 

3,15%. No caso da taxa básica de juros 

(Selic), o ponto-médio das expectativas 

passou de 12,25% para 12,75% em 2022, 

de 8,25% para 8,75% em 2023 e de 

7,38% para 7,50% em 2024. A mediana 

das projeções do mercado para o 

crescimento da economia brasileira em 

2022 voltou a subir, de 0,42% para 

0,49%. Para 2023, o ponto-médio das 

expectativas para a expansão do Produto 

Interno Bruto (PIB) foi reduzido, de 

1,50% para 1,43%. Para 2024, 

permaneceu em 2%. No caso do câmbio, 

a mediana das estimativas para o dólar 

no fim deste ano foi cortada de R$ 5,40 

para R$ 5,30. Para 2023, o ponto-médio 

das estimativas contempladas no Focus 

para a moeda americana também 

recuou, de R$ 5,30 para R$ 5,21. Para 

2024, partiu de R$ 5,30 para R$ 5,20. 

 

CNI mostra Sondagem da 
Indústria da Construção de 
fevereiro 
 
A Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) mostra, às 10h, a Sondagem da 

Indústria da Construção de fevereiro. 

Em janeiro, o índice de expectativa do 

empresário em relação ao nível de 

atividade subiu em 1,2 ponto, para 58,5 

pontos e de compra de insumos e 

matérias-primas passou de 55,9 para 

56,9 pontos. O indicador de novos 

empreendimentos e serviços aumentou 

0,8 ponto e alcançou 56,6 pontos. Em 

relação ao número de empregados, a alta 

foi de 55,5 para 55,9 pontos. A Utilização 

da Capacidade Operacional (UCO) 

recuou 1 ponto percentual em janeiro de 

2022 relação a dezembro de 2021 e está 

em 65%. 

 

CNC comunica confiança do 
empresário do comércio de março 
 
A Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 

comunica, às 10h, o Índice de Confiança 

do Empresário do Comércio (Icec) de 

março. O Icec apresentou queda de 1,2% 

em fevereiro, aos 119,3 pontos. Os dados 

apontam que a taxa quase eliminou o 

crescimento de janeiro (1,4%), 

resultando em um avanço anual de 0,2% 

em 2022. Apesar da melhora, todos os 

subíndices avaliados pela pesquisa 

contaram com retrações. O destaque 

negativo mensal foi o componente 

Expectativa do Empresário do 

Comércio, que teve redução mensal de 

1,6%, puxado especialmente pelo item 

Empresa (-1,9%). Por outro lado, 

Intenções de Investimento apresentou a 

menor retração, de 0,9%. 

 

FGV comunica Monitor do PIB 
referente a janeiro 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) 

comunica, às 10h15, o Monitor do PIB 

referente ao mês de janeiro. Em 

dezembro de 2021, o Monitor do PIB-

FGV sinalizou que o PIB cresceu 4,7% 

em 2021. Pela ótica da produção, todos 

os três grandes setores de atividade 

(agropecuária, indústria e serviços) 

cresceram no ano, sendo suas taxas, 

respectivamente, 0,6%, 4,4% e 4,7%. Na 

análise trimestral, o PIB apresentou, na 
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série com ajuste sazonal, crescimento de 

0,7% no quarto trimestre, em 

comparação ao terceiro trimestre. Em 

relação ao quarto trimestre de 2020, o 

PIB apresentou crescimento de 1,9%. Na 

análise mensal, o PIB apresentou 

crescimento de 0,8% em dezembro, na 

comparação com novembro. Na 

comparação interanual o resultado do 

PIB de dezembro foi de crescimento de 

3,0. 

 

Secint apresenta balança 
comercial da 3ª semana de março 
 
A Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais 

(Secint) apresenta, às 15h, o resultado da 

balança comercial da terceira semana de 

março. A balança comercial brasileira 

acumula um superávit de US$ 3,605 

bilhões em março, até a segunda semana 

do mês. O saldo é resultado de US$ 

11,702 bilhões em exportações e US$ 

8,097 bilhões em importações no 

período acumulado. 

 

Presidente do Fed de Atlanta faz 
discurso 
 
Às 9h (de Brasília), Raphael Bostic, 

presidente do Federal Reserve (Fed) de 

Atlanta, faz discurso. 

 

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

às 9h30 (de Brasília), seu índice de 

atividade nacional de fevereiro. A leitura 

anterior foi de 0,69 e a expectativa é de 

0,75. 

 

Presidente do Federal Reserve 
profere discurso 
 
O presidente do Federal Reserve, 

Jerome Powell, profere discurso às 13h 

(de Brasília) em conferência anual sobre 

política econômica. 

Bolsonaro anuncia medidas de 
fomento ao biometano 
 
O presidente Jair Bolsonaro anuncia, às 

10h30, medidas de fomento à produção 

e ao uso sustentável do biometano. Às 

14h30, despacha com Mario Frias, 

secretário especial de Cultura do 

Ministério do Turismo, e, às 15h, com 

Pedro Cesar Sousa, subchefe para 

Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral 

da Presidência. 

 

Guedes reúne-se com presidente 
da Caixa e CEO da Engie 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

reúne-se, às 10h, com o presidente da 

Caixa, Pedro Guimarães. Às 11h, terá 

reunião com o secretário executivo, 

Marcelo Guaranys; às 12h com o 

secretário especial da Receita Federal do 

Brasil, Júlio César, e, às 16h30, com o 

secretário especial de Desestatização, 

Desinvestimentos e Mercados, Diogo 

Mac Cord. Às 19h, recebe em audiência a 

CEO mundial da Engie, Catherine 

MacGregor. Também participam 

Mauricio Bähr, CEO do Grupo Engies no 

Brasil; Paulo Almirante, vice-presidente 

mundial da Engie; Eduardo Sattamini, 

diretor-presidente da Engie Brasil 

Energia; Gustavo Labanca, diretor-

presidente da TAG – Transportadora de 

Gás do Grupo Engie, e Edson Silva, 

diretor-presidente da Jirau Energia. 

 

Campos Neto tem despachos 
internos em Brasília 
 
O presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, tem agenda de 

despachos internos em Brasília. 

 

Diretor do BC tem reunião com JP 
Morgan 
 
O diretor de Política Monetária do Banco 

Central, Bruno Serra Fernandes, tem 

videoconferência às 10h com Pedro 
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Ribeiro, head da mesa de renda fixa; 

Azarias Junior, diretor-executivo da 

tesouraria; Mariana Rizzo, head do 

jurídico no Brasil, e Thais Salgado, 

superintendente para mercados da área 

jurídica, da JP Morgan, para tratar sobre 

assuntos institucionais. Otavio Damaso 

(Regulação) tem reunião por vídeo às 

15h com representantes da Associação 

Brasileira de Bancos Internacionais 

(ABBI) sobre assuntos de regulação. Às 

16h, ele se reúne, também de forma 

virtual, com Luiz Muniz, head; Tomaz 

Azevedo, vice-presidente, e Pedro 

Ferreira, associado, da Rothschild & Co 

Latam, sobre assuntos de regulação. Às 

17h, Damaso tem videoconferência com 

Rosilene Rosado, consultora, e Bruno 

Meng, consultor, da Fulltime 

Consultoria e do Instituto Sicoob, em 

Brasília, sobre assuntos de regulação. Às 

18h, o diretor se reúne com Diogo Mac 

Cord de Faria, secretário especial de 

Desestatização, Desinvestimento e 

Mercados do Ministério da Economia, 

em Brasília, sobre assuntos de 

regulação. As diretoras Carolina de Assis 

Barros (Administração) e Fernanda 

Guardado (Assuntos Internacionais e 

Gestão de Riscos Corporativos) e os 

diretores Paulo Souza (Fiscalização) e 

Maurício Moura (Relacionamento, 

Cidadania e Supervisão de Conduta) não 

têm compromissos externos agendados. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/21/evergrande-volta-a-
assustar-jbs-divulga-resultados-e-
teleconferencia-da-eletrobras.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Tribunal analisa anulação de 
créditos de ICMS de compras 
na Zona Franca 
 
São Paulo aplica medida para 
mercadorias com benefício fiscal 
concedido sem autorização do Confaz 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
21/03/2022 05h04  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Mauricio de Carvalho Silveira Bueno: 

todos os outros Estados concedem 

créditos — Foto: Divulgação 

 

A mais alta instância administrativa 

do Estado de São Paulo, que 

analisa recursos de 

contribuintes contra autuações 

fiscais, definirá se o governo 

paulista pode anular 

créditos de ICMS decorrentes de 

compras feitas na Zona Franca de 

Manaus. Pela primeira vez, os juízes da 

Câmara Superior do Tribunal de 

Impostos e Taxas (TIT) decidirão se a 

medida pode ser aplicada, caso 

as mercadorias tenham sido 

fabricadas com benefício 

fiscal concedido pelo Estado do 

Amazonas, sem autorização dos 

demais governos estaduais. 

 

O julgamento está previsto para quinta-

feira. No dia, será realizada o que eles 

chamam de “sessão temática”. Serão 

julgados cinco processos, que envolvem 

grandes empresas, de uma só vez. 

 

A tese firmada será aplicada a todos os 

demais casos sobre o assunto levados ao 

tribunal administrativo. Atualmente 

há 47 processos em tramitação no 

TIT, aptos a serem apreciados pela 

Câmara Superior, segundo nota 

da Secretaria da Fazenda e 

Planejamento do Estado de São 

Paulo. 

 

O embate se dá porque a anulação 

(glosa) de créditos de benefícios 

concedidos por Estados sem autorização 

do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) - que reúne os 

secretários da Fazenda dos Estados e do 

Distrito Federal - é permitida pelos 

artigos 1º e 8º da Lei Complementar nº 

24, de 1975. Contudo, o artigo 15 da 

mesma norma diz expressamente que a 

medida não se aplica às indústrias 

instaladas ou que vierem a instalar-se na 

Zona Franca de Manaus. 

 

Para o Fisco paulista, essa exceção para 

a Zona Franca, prevista na lei 

complementar, não teria sido 

recepcionada pela Constituição 

Federal. Assim, o Estado continua 

anulando esses créditos e autuando os 

contribuintes. 

 

Já a defesa das empresas sustenta que a 

Zona Franca de Manaus possui um 
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tratamento específico e 

constitucionalmente protegido em prol 

do desenvolvimento da região. Portanto, 

os benefícios fiscais de empresas 

localizadas nessa área não estão 

condicionados à prévia autorização do 

Confaz. 

 

Segundo o advogado tributarista 

Mauricio de Carvalho Silveira Bueno, 

sócio do HRSA Sociedade de Advogados, 

somente o Estado de São Paulo insiste 

em anular esses créditos. “Todos os 

outros Estados concedem. Somente em 

São Paulo existem centenas de 

autuações, de casos que envolvem 

milhões de reais”, diz o especialista. 

 

A exceção é clara na Lei Complementar 

nº 24, afirma Bueno. Ele ainda ressalta 

que o Supremo Tribunal 

Federal (STF) já se manifestou, em 

fevereiro de 2014, pela singularidade da 

Zona Franca de Manaus. Ao destacar a 

necessidade de fomento do 

desenvolvimento da área mediante a 

concessão de benefícios fiscais - Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

nº 310. 

 

O tema traz grande impacto para 

as montadoras, indústrias de 

eletrônicos, refrigerantes e cosmét

icos, de acordo com Maurício Barros, do 

Demarest Advogados. “São volumes 

muito grandes de vendas e valores 

expressivos de autuações”, diz. “O 

tribunal não pode negar a aplicação de 

uma norma [artigo 15 da Lei 

Complementar nº 24].” Ele lembra que 

não cabe ao tribunal administrativo 

declarar se a lei foi ou não recepcionada 

pela Constituição, o que só pode ser feito 

pelo STF. 

 

A questão aguarda uma definição da 

Câmara Superior há muitos anos. As 

câmaras julgadoras - instância inferior 

do TIT - já julgaram 58 casos a respeito, 

mas o placar é bem equilibrado entre 

vitórias de contribuintes e do Fisco, 

segundo balanço realizado pelo 

escritório HRSA Sociedade de 

Advogados. 

 

A expectativa, afirmam os advogados, é 

que o julgamento na Câmara Superior 

seja bem acirrado. Dos 16 julgadores, 

cinco têm decisões favoráveis aos 

contribuintes, cinco à Fazenda e os 

outros seis nunca julgaram o assunto, de 

acordo com o levantamento do HRSA. 

 

Caso os contribuintes sejam derrotados 

no julgamento temático do TIT, ainda 

podem levar a discussão ao Judiciário. 

Já o Estado não pode recorrer. Na 

Justiça, ainda são poucos os 

precedentes. No Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJSP) foram julgados 

apenas cinco casos - dois são favoráveis 

aos contribuintes e três desfavoráveis. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/21/tribunal-analisa-
anulacao-de-creditos-de-icms-de-
compras-na-zona-franca.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Preço do petróleo volta a 
subir e preço do barril já 
supera US$ 110  
 
Cresce preocupação com oferta da 
commodity caso a União Europeia 
decida aderir ao embargo dos EUA ao 
óleo russo. Bolsas na Europa operam 
com direções contrárias 
 
Reuters 
21/03/2022 - 08:41 / Atualizado em 
21/03/2022 - 10:22 
 

Barril de petróleo volta a superar US$ 

110 com possibilidade de a União 

Europeia aderir ao embargo à 

commodity russa imposta pelos Estados 

Unidos Foto: LEONHARD FOEGER / 

REUTERS 

 

LONDRES - O preço do petróleo voltou 

a avançar e saltou em mais de US$ 3 por 

barril nesta segunda-feira, com o Brent 

subindo acima de US$ 111 com a União 

Europeia avaliando aderir ao embargo 

imposto pelos Estados Unidos ao óleo 

russo e após ataque no fim de semana a 

petroleira saudita. 

 

As bolsas na Europa apresentavam 

direções contrárias, assim como ocorreu 

no fechamento da Ásia. Em Moscou, 

foram retomadas as negciações de 

títulos do Tesouro. 

 

Petróleo sobe 
 
O barril do tipo Brent subiu US$ 3,40, 

ou 3,2%, a US$ 111,33, somando-se à alta 

de 1,2% registrada na sexta-feira 

passada.  

 

Já WTI subiu US$ 3,65, ou 3,5%, para 

US$ 108,35, também ampliando o 

aumento de 1,7% de três dias atrás.  

 

Os preços sobem diante de negociações 

previstas para esta semana entre os 

governos de países da União Europeia 

(UE) e o presidente americano Joe 

Biden e uma série de encontros que tem 

por objetivo endurecer a resposta do 

Ocidente a Moscou após a invasão da 

Ucrânia. 

 

Os países da UE vão avaliar se também 

vão impor embargo ao petróleo da 

Rússia.  

 

Mais cedo nesta segunda-feira, a vice-

primeira-ministra da Ucrânia, Iryna 

Vershchuk, disse que não havia chance 

de as forças do país se renderem na 

cidade portuária de Mariupol.  

 

Com poucos sinais de que o conflito 

possa se atenuar, o foco voltou a ser a 

capacidade do mercado suprir os barris 

de petróleo afetados pelas sanções.  

 

“Um ataque Houthi (de rebeldes do 

Iêmen) a uma unidade saudita, alertas 

de queda de capacidade na produção da 

Opec e um potencial embargo da UE ao 

petróleo russo fizeram os preços da 

commodity saltarem na Ásia”, disse 

Jeffrey Halley, analista sênior da Oanda 

em comunicado. 

 

 “Mesmo que a guerra da Ucrânia 

termine amanhã, o mundo vai enfrentar 

um déficit estrutural de energia devido 

às sanções à Rússia”, complementou ele. 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/barril-do-brent-sobe-acima-de-us-135-com-temores-de-aperto-no-mercado-1-25421570
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/barril-do-brent-sobe-acima-de-us-135-com-temores-de-aperto-no-mercado-1-25421570
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No fim de semana, os ataques feitos pelo 

grupo Houthi, aliados iemenitas do Irã, 

causaram uma queda temporária na 

produção da refinaria saudita 

da Aramco, uma joint venture em 

Yanbu, ampliando as preocupações no já 

turbulento mercado de petróleo, no qual 

a Rússia é um fornecedor-chave 

enquanto estoques estão em níveis 

mínimos há anos.  

 

O último relatório da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (Opep) 

e aliados, incluindo a Rússia, juntos 

conhecidos como Opec+, mostrou que 

alguns produtores estão abaixo das cotas 

acordadas. 

 

Bolsa de Moscou retoma parte das 
negociações 
 
Na Rússia, a Bolsa de Moscou voltou a 

negociar os títulos soberanos do governo 

nesta segunda-feira. 

 

O Banco Central russo manteve a taxa 

básica de juros em 20% na sexta-feira, 

patamar que foi alcançado após o início 

da guerra na Ucrânia e como resposta as 

fortes sanções econômicas recebidas 

pelo país. 

 

O BC também anunciou que começará a 

comprar os títulos na tentativa de 

reduzir a volatilidade dos papéis. 

 

O rendimento dos títulos de referência 

de 10 anos da Rússia, que se move 

inversamente aos preços, subiu para um 

recorde de 19,74% no pré-mercado, 

antes de se estabelecer perto de 13,3% no 

principal pregão onde o BC deveria 

intervir. 

 

A intervenção do banco no mercado 

deve ajudar a trazer um pouco mais de 

liquidez. As vendas de títulos por não 

residentes, que possuíam 19,1% desses 

ativos no início de fevereiro, não serão 

autorizadas até o dia 1º de abril, 

informou a Bolsa de Moscou. 

 

Esses investidores poderão realizar 

operações de recompra e derivativos e, 

quando as negociações no mercado de 

ações forem retomadas, comprar títulos 

para fechar suas posições vendidas, mas 

não vender títulos comprados 

anteriormente, disse a Bolsa. 

 

Ações e títulos foram negociados pela 

última vez em 25 de fevereiro. O BC 

russo ainda não anunciou quando a 

negociação de instrumentos como ações 

poderá ser retomada. Mas um número 

limitado de operações do mercado 

financeiro foi autorizado a ser retomado 

nas próximas duas semanas. 

 

O rublo era negociado próximo aos US$ 

105 dólares nesta segunda, o que 

representava leve alta de 0,4%. 

 

Evergrande suspende negociação 
de ações 
 
Na Europa, as bolsas apresentavam 

sinais contrários. Por volta de 09h10, em 

Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,59% 

e a de Frankfurt, 0,02%. Em Paris, 

ocorria queda de 0,10%. 

 

As bolsas asiáticas fecharam com 

direções contrárias. A Bolsa de Hong 

Kong caiu 0,89% e, a da China subiu 

0,08%. A Bolsa de Tóquio permaneceu 

fechada por causa de um feriado. 

 

No cenário corporativo, destaque para a 

gigante do setor imobiliário chinês 

Evergrande. A empresa e outras 

unidades do grupo suspenderam as 

negociações em Hong Kong, nesta 

segunda-feira, aguardando um anúncio 

que será feito pela companhia. 

 

A Evergrande possui mais de US$ 300 

bilhões em passivos e luta para pagar 
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seus fornecedores, credores e concluir 

projetos. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/in
vestimentos/preco-do-petroleo-volta-
subir-preco-do-barril-ja-supera-us-110-
1-25441284  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Ministério prevê alta de 70% 
na produção de petróleo em 
10 anos. Brasil não 
conseguirá elevar extração 
rapidamente 
 
Previsão do governo é chegar a 5,3 
milhões de barris por dia. Mesmo com 
pedido americano, país não tem 
armazenamento para expandir oferta 
no curto prazo 

 
Eliane Oliveira e Manoel Ventura 
21/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
21/03/2022 - 07:44 
 

Brasil produz menos petróleo do que p 

previsto, mas pode se beneficiar da 

guerra entre Rússia e Ucrânia. Foto: 

Divulgação / Modec / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — O governo 

americano pediu formalmente ao Brasil 

que aumente a produção de petróleo. A 

solicitação partiu da secretária de 

Energia dos EUA, Jennifer Granholm, e 

foi dirigida ao ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque. Ao 

GLOBO, Albuquerque disse que o país 

está aumentando a sua produção 

gradativamente. O Ministério de Minas 

e Energia (MME) estima um 

crescimento de 70% nos próximos dez 

anos, chegando a 5,3 milhões de barris 

por dia, o que manterá o status de 

exportador do Brasil. 

 

Com a guerra na Ucrânia, o Brasil vê 

novamente a oportunidade de ampliar a 

sua produção, para aproveitar o 

barril girando a casa de US$ 100 e num 

momento em que grandes potências 

(especialmente EUA e a União 

Europeia) querem reduzir a 

dependência do petróleo da Rússia — 

responsável por 12% da oferta mundial 

da commodity. Segundo especialistas, 

porém, essa mudança de patamar não é 

viável no curto prazo. 

 

Segundo Maurício Tolmasquim, ex-

presidente da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e professor do 

Programa de Planejamento Energético 

da Coppe/UFRJ, apenas cinco países 

teriam essa capacidade: Arábia Saudita, 

Emirados Árabes, Kwait, Iraque e 

Rússia, com potencial de oferecer de 1 

milhão a 1,8 milhão de barris diários a 

mais. 

 

— O Brasil não tem armazenamento 

estratégico — explicou. 

 

Atração de investimento 
 
Albuquerque ressalta que as grandes 

petroleiras tiveram nos últimos três 

anos um decréscimo de produção de 9%. 

Segundo ele, “o Brasil aumentou sua 

produção em 14% de óleo e 22% de gás 

natural no período”. 

 

— Foi isso que eu falei com a secretária. 

Nós já estamos nesse caminho de 

aumentar a produção. Até 2026, devem 

entrar em produção 15 plataformas de 

petróleo, com média de 200 mil a 250 

mil barris por dia em cada estrutura — 

afirmou. 

 

Fernanda Delgado, diretora-executiva 

do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás 

https://oglobo.globo.com/economia/a-pedido-dos-eua-brasil-aumentara-producao-de-petroleo-afirma-ministro-de-minas-energia-1-25430039
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/barril-do-brent-sobe-acima-de-us-135-com-temores-de-aperto-no-mercado-1-25421570
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(IBP), avalia que investir em produção 

está mais atraente, mas há um dilema 

para as empresas. 

 

— As empresas também têm que dar 

retorno aos acionistas. Esse 

investimento não dá um retorno tão 

imediato quanto o senso comum indica 

— disse, ressaltando: — O Brasil é um 

atrator de investimentos neste 

momento. 

 

Igor Lucena, economista e doutor em 

Relações Internacionais, avalia que, do 

ponto de vista estrutural, a crise pode 

beneficiar o Brasil. Ele lembra que, nos 

últimos anos, a Petrobras vem 

concentrando sua atuação na 

exploração, com o plano de vender 

refinarias e com a saída do segmento de 

distribuição. 

 

— Agora, com o barril na casa dos US$ 

100, e deve continuar nisso pelos 

próximos tempos, há espaço para a 

Petrobras e outras empresas que fazem a 

extração de petróleo no Brasil 

ampliarem a produção — afirmou. 

 

Transição energética 
 
Em dezembro de 2015, o planejamento 

oficial do governo previa que o país 

terminaria 2021 produzindo 4,3 milhões 

de barris de petróleo por dia apenas em 

áreas já contratadas. Seis anos mais 

tarde, depois de uma forte crise 

econômica, de mudanças na dinâmica 

do setor de energia e da redução do 

preço da commodity na comparação 

com a década anterior, a produção 

brasileira de óleo ficou em 2,9 milhões 

de barris por dia. Mesmo entregando 

menos que o previsto, o país se firmou 

como um dos maiores produtores do 

mundo. 

 

Larry Carvalho, especialista em 

logística, direito marítimo e 

agronegócio, acredita que o Brasil 

poderá elevar sua produção, mas a um 

custo de prospecção bastante elevado, 

por causa da profundidade. 

 

— Algumas áreas somente possuem 

viabilidade econômica, a depender do 

preço do petróleo. Essa crise pode, sim, 

beneficiar o Brasil a curto prazo. Porém, 

sem dúvida, no médio e longo prazos ela 

acelera o processo de transição 

energética — afirmou. 

 

A transição energética é destacada pelos 

especialistas como um processo 

inevitável. Tolmasquim afirma que a 

crise forçará uma aceleração nas 

mudanças no setor que vai beneficiar o 

Brasil. 

 

— A transição para sair dos combustíveis 

fósseis deixou de ser apenas uma 

questão ambiental, para ser também 

uma questão de segurança nacional. O 

Brasil tem uma base de recursos 

naturais renováveis muito abundante e 

pode produzir energia elétrica a um 

preço muito baixo — disse Tolmasquim. 

 

Lucena, por sua vez, afirma que o Brasil 

cresce na produção de hidrogênio verde, 

energia solar e eólica. 

 

— Paralelamente a isso, a União 

Europeia deve sofrer sanções de 

produtos russos, principalmente gás, 

carvão, minério de ferro e petróleo. Isso 

significa que há possibilidade de o Brasil 

ser uma plataforma de exportação para 

a União Europeia desses insumos 

naturais — disse. 

 

Mesmo entregando menos que o 

previsto, o país se firmou como um dos 

maiores produtores do mundo. 
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Economia 

Guerra na Ucrânia resulta em 
novo choque de custos para 
inflação no Brasil, diz FGV 
 
Efeitos diretos da guerra estão na oferta 
de fertilizantes e no aumento no preço 
das commodities agrícolas e de 
petróleo, afirma a nota 

 

Daniela Amorim, O Estado de 

S.Paulo 

21 de março de 2022 | 10h32 

 
RIO - A invasão 

da Ucrânia pela Rússia se traduz em 

um novo choque de custos para 

a inflação no Brasil, apontou 

a Fundação Getulio Vargas 

(FGV) na divulgação do Indicador de 

Comércio Exterior (Icomex). 

 

"Para o Brasil, o principal efeito no 

mapeamento dos efeitos diretos da 

guerra se refere à oferta 

de fertilizantes e ao aumento no preço 

das commodities agrícolas e 

de petróleo", afirma a nota da FGV. 

 

Efeitos diretos da guerra na Ucrânia no 

Brasil estão na oferta de fertilizantes e 

no aumento no preço das commodities 

agrícolas e de petróleo, afirma a nota da 

FGV Foto: Wenderson 

Araujo/CNA/Triluz 

Segundo o Icomex, a Rússia respondeu 

por 23,3% das importações brasileiras 

de produtos classificados como 

fertilizantes em 2021, seguida 

por China (13,7%), Marrocos (10,5%)

, Canadá (9,8%) e Estados 

Unidos (5,7%). 

 

O impacto da redução das vendas russas 

sobre a produção agrícola brasileira vai 

depender dos estoques de fertilizantes 

no Brasil, cronograma do plantio das 

safras, potencial de diversificação da 

pauta de importações e duração da 

guerra, enumerou a FGV. 

 

O boletim do Icomex lembra que os 

preços das commodities já aumentavam 

desde 2021, um dos fatores de pressão 

sobre a inflação no País no ano passado. 

 

"Além da elevação do preço do trigo, a 

questão do aumento do preço do 

petróleo tem prioridade na agenda da 

política econômica brasileira", ressalta o 

documento. "Para o Brasil, um país com 

interesses comercias com a China e o 

Ocidente, fica o desafio de construir uma 

estratégia que atenda aos interesses dos 

setores domésticos que operam na 

economia mundial", avaliou. 

 

A balança comercial acumulou um 

superávit de US$ 3,9 bilhões no 

primeiro bimestre de 2022. O valor 

exportado cresceu 36,1% no primeiro 

bimestre ante o mesmo período do ano 

anterior, e o importado aumentou 

30,3%. O volume exportado subiu 

16,9%, enquanto o volume importado 

caiu 2,8%. Os preços das exportações 

aumentaram 15,9%, e os das 

importações saltaram 33,9%. 

 

A China manteve a liderança no ranking 

de maiores compradores de produtos 

brasileiros, com participação de 24% na 

pauta do País. Em volume, as 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/russia
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exportações brasileiras para a China 

cresceram 4,1% no primeiro bimestre de 

2022 ante o primeiro bimestre de 2021, 

puxadas pela soja. As importações de 

produtos chineses aumentaram 8,3% no 

período. 

 

Os Estados Unidos elevaram em 17,3% o 

volume de compras de produtos 

brasileiros no primeiro bimestre. Já o 

volume importado dos Estados Unidos 

pelo Brasil cresceu 1,8%. 

 

Nas trocas com os demais principais 

parceiros comerciais do Brasil, houve 

aumento no volume exportado, mas 

redução nas importações: União 

Europeia (volume exportado cresceu 

22,9% no primeiro bimestre, enquanto 

importações recuaram 2,5%); Argentina 

(volume exportado subiu 12,0%, 

importações recuaram 19,3%);dDemais 

países da América do Sul (alta de 20,5% 

nas exportações, queda de 19,3% nas 

importações); Ásia, exceto China e 

Oriente Médio (alta de 23,6% nas 

exportações, queda de 13,0% nas 

importações). 

 

No primeiro bimestre, o comércio com a 

China foi superavitário em US$ 590 

milhões, enquanto que com os Estados 

Unidos foi deficitário em US$ 2,8 

bilhões. 

 

"Os resultados para o primeiro bimestre 

do ano mostram que a guerra reforça a 

tendência, já em vigor, do aumento dos 

preços das commodities e deixa, por 

enquanto, incertezas quanto aos efeitos 

sobre a queda do comércio mundial e da 

oferta de suprimentos, em especial dos 

fertilizantes, para um dos líderes das 

exportações brasileiras, o setor 

agrícola", concluiu a FGV. 

 

 

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,guerra-choque-inflacao-
fgv,70004015046  
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Economia 

Economistas elevam inflação 
de 2022 pela 10ª semana e 
projeção já está em 6,59% 
 
Com o impacto da disparada de preços 
de commodities provocada pela guerra 
na Ucrânia, a projeção para o IPCA de 
2022 passou de 6,45% para 6,59%; 
estimativa estava em 5,56% um mês 
antes e em 5,03% há 10 semanas.   
 
Eduardo Rodrigues, O Estado de 
S.Paulo 
21 de março de 2022 | 10h05 
 
BRASÍLIA - A estimativa para o IPCA, 

índice de inflação oficial, de 2022 

completou dez semanas em disparada 

no Relatório de Mercado 

Focus divulgado nesta segunda-feir, 21, 

e reforça um novo ano de 

descumprimento da meta. 

 

Com o impacto da disparada de preços 

de commodities (produtos básicos, 

como o petróleo) provocada 

pela guerra na Ucrânia, a projeção 

para o IPCA de 2022 passou de 6,45% 

para 6,59%, A estimativa estava em 

5,56% um mês antes e em 5,03% há 10 

semanas.   

 

Sede do Banco Central, em Brasília; 

mercado prevê novo estouro da meta da 

inflação Foto: André Dusek/Estadão 

O objetivo a ser perseguido pelo Banco 

Central este ano é de 3,50%, com 

tolerância de 2,0% a 5,0%. Já a 

expectativa para o IPCA em 2023 subiu 

de 3,70% para 3,75%, acima do centro da 

meta (3,25%, banda de 1,75% a 4,75%). 

A estimativa era de 3,50% há quatro 

semanas. 

 

A estimativa geral para 2024 ficou 

estável em 3,15%, enquanto a projeção 

para 2025 continuou em 3,00%. Há 

quatro semanas, as projeções eram de 

3,09% e 3,00%, respectivamente. A 

meta para 2024 é de 3,00%, com 

margem de 1,5 ponto porcentual (de 

1,5% para 4,5%). Para 2025, por sua vez, 

a meta ainda não foi definida 

pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN). 

 

No comunicado do Comitê de Política 

Monetária (Copom) da semana 

passada, o BC atualizou suas projeções 

para a inflação com estimativas de 7,1% 

em 2022 e 3,4% em 2023. Diante da 

volatilidade no mercado 

de petróleo causado pelo conflito no 

Leste Europeu, o colegiado ainda criou 

um cenário alternativo, com maior 

probabilidade, em que as previsões 

estariam em 6,3% e 3,1%, 

respectivamente.  O colegiado elevou a 

Selic em 1,0 ponto porcentual, para 

11,75% ao ano. 

 

Paralisação de servidores afeta 
divulgação 
 
Devido à operação-padrão dos 

servidores do Banco Central, o 

relatório da Focus ainda não foi 

publicado pela instituição. Todos os 

resultados foram extraídos da consulta 

ao Sistema Expectativas de Mercado do 

BC. 

 

O presidente do Sindicato Nacional 

dos Funcionários do Banco 
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Central (Sinal), Fabio Faiad, disse 

que o atraso na divulgação da Pesquisa 

Focus nesta segunda-feira se deve à 

operação padrão dos servidores da 

instituição. O BC informou há pouco que 

o relatório, que normalmente é 

divulgado por volta de 8h25, só será 

publicado às 10h. 

 

Os funcionários do BC farão uma nova 

assembleia nesta terça, 22, para 

deliberar sobre uma greve geral. A 

categoria quer um reajuste salarial de 

26,3%, além da reestruturação da 

carreira de analistas. O sindicato cobra 

uma reunião com o ministro da Casa 

Civil, Ciro Nogueira, nos próximos 

dias. Os servidores também querem que 

o presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, envie um ofício ao Ministério 

da Economia e ao presidente Jair 

Bolsonaro cobrando o reajuste. 

 

O BC não confirmou a motivação do 

atraso na publicação da Focus e 

respondeu apenas que não fará 

comentários sobre o assunto. Estão 

marcadas para esta semana outras 

divulgações importantes, como a ata da 

última reunião do Copom nesta terça às 

8h, e o Relatório Trimestral de Inflação 

(RTI) na quinta-feira, 24, também às 8h. 

 

Taxa de juros 
 
Após a reunião da semana passada do 

Comitê de Política Monetária (Copom) 

do Banco Central, os economistas do 

mercado financeiro elevaram a projeção 

para a alta da taxa básica de juros neste 

ano. 

 

A estimativa subiu de 12,75% para 

13,00% ao ano no fim de 2022, conforme 

o Relatório de Mercado Focus. Há um 

mês, era de 12,25%.  Considerando 

apenas as respostas nos últimos cinco 

dias úteis, a expectativa para a Selic no 

fim deste ano continuou em 13,00%. 

 

No encontro da semana passada, o 

Banco Central indicou a intenção de 

novamente elevar a Selic em 1 ponto 

porcentual em maio, de 11,75% para 

12,75%. O colegiado pregou 

“serenidade” neste momento de grande 

volatilidade dos preços de commodities 

provocado pela guerra na Ucrânia. 

 

Segundo o BC, “as atuais projeções 

indicam que o ciclo de juros nos cenários 

avaliados é suficiente para a 

convergência da inflação para patamar 

em torno da meta ao longo do horizonte 

relevante.” 

 

O colegiado ponderou que se os choques 

sobre commodities se mostrarem mais 

persistentes ou maiores, “o Comitê 

estará pronto para ajustar o tamanho do 

ciclo de aperto monetário”. “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”, disse o 

colegiado, no comunicado. 

 

Os economistas ainda acreditam que a 

taxa Selic deve ficar em um nível mais 

elevado por um período mais longo. A 

estimativa do Focus para a taxa Selic no 

fim de 2023 avançou de 8,75% para 

9,00%, ante 8,00% há quatro semanas. 

Para 2024, permaneceu em 7,50%, ante 

7,38% de um mês atrás. Já a previsão 

para o fim de 2025 continuou em 7,00%, 

repetindo a taxa de quatro semanas 

atrás.   

 

PIB 
 
O Relatório de Mercado Focus divulgado 

trouxe leve alteração na previsão 

mediana para a expansão do Produto 

Interno Bruto (PIB) de 2022, que passou 

de 0,49% para 0,50%. Há um mês, a 

estimativa era de 0,30%. 
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Considerando apenas as respostas nos 

últimos cinco dias úteis, a estimativa 

para o PIB no fim de 2022 passou de 

0,52% para 0,53%. 

 

Para 2023, a mediana variou de 1,43% 

para 1,30%, de 1,50% há quatro 

semanas. Para 2024, a estimativa seguiu 

em 2,00%, mesma projeção de quatro 

semanas atrás. O Relatório Focus ainda 

trouxe a mediana para 2025, que 

também continuou em 2,00%. Há um 

mês, a estimativa de crescimento do PIB 

em 2025 já era de 2,00%. 

 

Devido à operação-padrão dos 

servidores do Banco Central, o relatório 

da Focus ainda não foi publicado pela 

instituição. Todos os resultados foram 

extraídos da consulta ao Sistema 

Expectativas de Mercado do BC. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/mercados,boletim-focus-inflacao-
21-03-2022,70004015039   
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Latam suspende 21 voos 
nacionais devido ao aumento 
dos combustíveis 
 
Maioria dos voos impactados vai ficar 
suspensa entre abril e junho 
 

19.mar.2022 às 15h44 
AGÊNCIA BRASIL 

 
A Latam vai suspender, a partir de abril, 

temporariamente, 21 rotas nacionais por 

conta do aumento dos combustíveis. A 

maioria dos voos impactados vai ficar 

suspensa entre abril e junho, mas há 

uma programação específica para cada 

um. 

 

Alguns voos afetados eram de rotas que 

ainda seriam inauguradas, como trajetos 

entre São Paulo e cidades como Montes 

Claros e Juiz de Fora, em Minas Gerais; 

Presidente Prudente, em São Paulo; 

Cascavel, no Paraná; e Sinop, em Mato 

Grosso. Outras rotas que estavam em 

operação também foram suspensas. 

 

 
Avião da Latam no Aeroporto 

Internacional de Santiago, no Chile 

- Martin Bernetti/AFP 

 

De acordo com a companhia aérea, 

quem já tinha voo comprado para esses 

destinos está sendo informado pela 

Latam e poderá remarcar o voo sem 

custo, solicitar o reembolso integral do 

valor pago ou optar por alguma rota 

alternativa com conexão. Todas essas 

alternativas são válidas até o vencimento 

do bilhete, 12 meses após a data da 

compra. 

 

Em nota, a Latam explicou que está 

atenta à vulnerabilidade externa em 

função da guerra na Ucrânia, o que 

impacta diretamente no preço do 

petróleo e, consequentemente, nos 

valores do querosene da aviação. A 

companhia destaca, ainda, que diante da 

imprevisibilidade da crise, esse cenário 

também impacta em aumento de preços 

das passagens e serviços adicionais em 

até 30%. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/latam-suspende-21-voos-
nacionais-devido-ao-aumento-dos-
combustiveis.shtml  
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Mercado projeta Selic a 13% 
em 2022, com nova alta na 
expectativa de inflação 
 
Alta do IPCA neste ano deve ir a 6,59%, 
segundo pesquisa Focus 

 
21.mar.2022 às 10h56 
Luana Maria BeneditoBernardo 
Caram 
SÃO PAULO E BRASÍLIA | 
REUTERS 
 
A expectativa de economistas para o 

patamar da taxa básica de juros ao fim 

deste ano chegou a 13%, mostrou a 

pesquisa semanal Focus do Banco 

Central nesta segunda-feira (21), com as 

projeções de inflação voltando a subir 

tanto para 2022 quanto para 2023. 

 

A alta na previsão para a Selic ao final 

deste foi a segunda consecutiva, ante 

taxa de 12,75% estimada na semana 

passada. A conta para 2023, por sua vez, 

subiu pela terceira vez seguida, a 9,0%, 

de 8,75% na leitura anterior. 

 

Esse avanço refletiu o décimo ajuste 

seguido para cima no prognóstico para a 

alta do IPCA em 2022, a 6,59%, de 

6,45% na semana passada. Nesse 

patamar, as projeções indicam que a 

inflação superará com força a meta 

oficial deste ano, de 3,5%, com margem 

de tolerância de 1,5 ponto percentual 

para mais ou menos. 

 
Sede do Banco Central, em Brasília 

- Ueslei Marcelino - 22.set.2011/Reuters 

 

Também há expectativa de que a alta dos 

preços extrapole o centro do objetivo do 

ano que vem —de 3,25%, também com 

margem de 1,5 ponto—, com os 

economistas projetando avanço de 

3,75% do IPCA em 2023. Na semana 

passada, a estimativa estava em 3,70%. 

O ano que vem é considerado de maior 

peso no horizonte relevante do Banco 

Central. 

 

Os ajustes nas projeções do mercado 

vêm num contexto de preocupação 

global cada vez mais forte com a 

inflação, já que a guerra da Ucrânia tem 

impulsionado o preço de várias 

commodities, do petróleo ao trigo, 

levando a expectativas de maior dureza 

dos bancos centrais ao redor do mundo. 

 

Na semana passada, o Copom (Comitê 

de Política Monetária) do Banco Central 

elevou a taxa Selic em 1 ponto 

percentual, a 11,75% ao ano, e indicou 

dose de aperto semelhante para seu 

próximo encontro. Investidores 

esperam receber mais pistas sobre os 

passos seguintes da autarquia com a 

divulgação, na terça-feira, da ata do 

Copom. Além disso, na quinta (24), será 

divulgado o Relatório Trimestral de 

Inflação do BC. 

 

Diante das crescentes expectativas de 

inflação, que deve pesar no bolso do 

consumidor brasileiro neste ano e no 
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próximo, e da alta da Selic, que tende a 

reduzir os gastos, houve ajuste para 

baixo no prognóstico dos economistas 

para o crescimento do PIB em 2023, a 

1,30%, ante taxa de 1,43% prevista na 

semana passada. Para este ano, a 

expectativa de crescimento econômico 

teve alta de 0,01 ponto percentual, a 

0,50%. 

 

ATRASO EM DIVULGAÇÃO DO 
FOCUS PELO BANCO CENTRAL É 
REFLEXO DE PARALISAÇÃO DE 
SERVIDORES, DIZ SINDICATO 
 
A divulgação da pesquisa nesta segunda-

feira (21) foi atrasado devido à operação 

padrão implementada por servidores 

que pedem reajustes salariais, informou 

o Sinal (Sindicato Nacional dos 

Funcionários do Banco Central). A 

publicação do levantamento, que 

normalmente é feita às 8h25, ocorreu 

excepcionalmente às 10h. O BC não 

informou as razões para a mudança. 

 

"O atraso de hoje do boletim Focus tem 

a ver com nossa mobilização. Outras 

ocorrências poderão ser notadas nos 

próximos dias, mas não podemos ainda 

antecipar", disse o Sinal por meio de 

nota. 

 

Desde a última semana, os servidores do 

BC estão fazendo paralisações diárias 

entre 14h e 18h. O grupo também está 

entregando cargos de coordenação. 

 

De acordo com o sindicato, uma reunião 

que havia sido acertada com o 

presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, foi cancelada e não há previsão 

para o encontro. A entidade também 

pede uma reunião com o ministro da 

Casa Civil, Ciro Nogueira. 

 

Segundo o Sinal, se o governo não der 

respostas até esta terça-feira, será 

discutida proposta de greve por tempo 

indeterminado. 

 

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

o/2022/03/mercado-projeta-selic-a-13-

em-2022-com-nova-alta-na-

expectativa-de-inflacao.shtml  
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Demora na regulamentação 
de leis gera "purgatório 
jurídico" no Brasil 
 
21 de março de 2022, 7h29 
Por José Higídio 
 
Uma lei é aprovada e sancionada no 

Brasil. Ela representa um marco 

regulatório para determinado setor, ou 

seja, busca norteá-lo com novas 

disposições importantes. No entanto, 

muitas dessas inovações dependem de 

medidas regulatórias ou outros atos 

posteriores para ser plenamente 

aplicadas. Passam-se os anos, mas a 

regulamentação nunca é completamente 

finalizada. Este período de espera é 

como um "purgatório jurídico". 

 

Regulamentação de leis já publicadas no 

Brasil leva anos 

 

O exemplo genérico acima demonstra a 

realidade de diversas normas brasileiras 

publicadas nos últimos anos. Desde o 

mais recente Marco Legal do Mercado 

de Câmbio até a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), que já vem 

sendo aplicada em alguns aspectos, 

diversos marcos regulatórios nacionais 

ainda aguardam a regulamentação 

plena. 

O advogado Brunno Morette, sócio do 

escritório Cascione Pulino Boulos 

Advogados na área de Societário, Fusões 

e Aquisições e Private Equity, indica 

que o purgatório jurídico acaba 

limitando o potencial das normas e 

"muitas vezes evitando ou retardando 

até o limite do possível a tomada de 

decisão com base nos novos 

dispositivos". 

 

Leis na fila 

 

A LGPD foi promulgada em agosto de 

2018. A própria lei previa um período de 

transição (que foi alterado algumas 

vezes) para as empresas se adequarem 

às novas regras. As punições passaram a 

ser aplicadas apenas em agosto de 2021. 

A Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD) também vem publicando 

resoluções relativas à lei. 

 

Entretanto, muitos pontos previstos na 

LGPD ainda não foram regulamentados. 

Segundo Morette, ainda é necessário, 

por exemplo, um maior detalhamento 

sobre as formas de elaboração e 

manutenção do registro de operações de 

tratamento de dados pessoais, bem 

como o nível de proteção de países 

estrangeiros para fins de transferência 

internacional de dados. 

 

O mesmo vale para as alterações na 

legislação societária introduzidas 

pela Lei 14.195/2021, como a dispensa 

de residência no Brasil para ser diretor 

de sociedade brasileira. E também para 

certos pontos do Marco Legal do 

Saneamento (apesar de a norma ter sido 

regulamentada em parte pelo Decreto 

10.710/2021), tais como aspectos 

tarifários referentes aos subsídios para 

baixa renda e compartilhamento de 

ganhos entre empresas e usuários. 

Ainda, o novo Marco Legal das 

Ferrovias está pendente de 
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regulamentação sobre o transporte 

desvinculado da exploração da 

infraestrutura por agente ferroviário, 

bem como questões relativas à 

desapropriação. 

 

Leis sancionadas pelo presidente Jair 

Bolsonaro estão sem regulamentaçãoAlan 

Santos/PR 

 

Outra "vítima" do purgatório jurídico é 

a Nova Lei de Licitações e Contratos. 

Estão sujeitos à regulamentação 

dispositivos que tratam do Portal 

Nacional das Contratações Públicas; das 

funções do agente de contratação, da 

comissão de contratação, da equipe de 

apoio e do fiscal de contrato; do leilão e 

das condições de seleção para a 

contratação de obras, bens e serviços; e 

do sistema de registro de preços. 

 

Já no caso do novo Marco Legal do 

Câmbio, boa parte de sua aplicação 

depende da revisão ou edição de normas 

infralegais, relacionadas à compensação 

privada de créditos entre residentes e 

não residentes e à estipulação de 

pagamento em moeda estrangeira de 

obrigações no território nacional. 

 

Processo natural 

 

Apesar de utilizar a expressão, Morette 

não considera que o purgatório jurídico 

seja algo necessariamente negativo ou 

de cunho político: "É normal que haja 

um certo tempo entre a mudança ou a 

criação de uma lei até a interpretação 

consolidada dela. E algumas leis 

eventualmente necessitam de algum 

tipo de adequação, seja do mercado ou 

da administração, para poder fazer 

cumpri-la". 

 

Ou seja, o fenômeno seria apenas parte 

do constante processo de 

desenvolvimento e amadurecimento da 

legislação, e não um problema a ser 

resolvido. "Teoricamente o próprio 

tempo vai resolver", acrescenta. 

 

Tal visão se baseia na ideia de que essas 

leis buscam apenas abrir caminho para 

uma mudança no setor, e não trazer 

disposições específicas. Assim, a função 

dos marcos regulatórios seria apresentar 

princípios e direções, enquanto questões 

mais detalhadas ficariam reservadas à 

regulamentação. "Não se pode fazer algo 

muito fechado, mesmo porque a 

realidade vai sendo alterada e o Direito 

tende a acompanhá-la também", diz 

Brunno. 

 

Regulamentações podem ser de 

atribuição do Congresso ou de órgãos do 

ExecutivoCreative Commons 

 

Dessa forma, haveria até mesmo um 

aspecto positivo na existência do 

purgatório jurídico. Por outro lado, o 

maior prejuízo seria a incerteza e falta de 

previsibilidade causadas.  

 

Morette apenas chama a atenção para o 

fato de que há momentos da história do 

país nos quais são promovidas mais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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reformas e atualizações da legislação, e 

assim o purgatório jurídico fica mais 

evidente. O momento atual seria um 

exemplo disso, o que se nota pelas leis 

mencionadas. Mas uma concentração 

semelhante de normas no purgatório 

também ocorreu no governo FHC, entre 

os anos 1990 e 2000. 

 

Maiores prejuízos 

 

Já o advogado Marco Aurélio 

Marrafon, doutor e mestre em Direito 

do Estado e professor de Direito e 

Pensamento Político na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (Uerj), enxerga 

o purgatório jurídico como nocivo. 

 

"O tempo do debate legislativo é muito 

importante, para que não saiam leis 

feitas às pressas. Mas, uma vez que a lei 

caminhar para sua plena vigência, ela 

tem de ganhar eficácia social, para 

entrar na vida das pessoas", afirma. 

 

O purgatório demonstraria uma 

negligência do Parlamento e dos órgãos 

governamentais. Para Marco, "o tempo 

do Estado burocrático não é o tempo da 

vida". Ou seja, as determinações das leis 

deveriam ser aplicadas o mais rápido 

possível. Assim, a falta de concretização 

das leis devido à demora burocrática 

excessiva levaria à perda de legitimidade 

do poder estatal.  

 

Marrafon indica que o purgatório se 

estende também a questões da própria 

Constituição de 1988. Ele lembra que 

425 dispositivos constitucionais exigem 

regulamentação direta, mas 155 ainda 

não foram regulamentados. Além disso, 

64 deles sequer foram colocados em 

debate no Legislativo, mesmo após mais 

de 30 anos da promulgação da 

Constituição. 

 

Quando regulamentação não acontece, 

Judiciário pode agirRosinei Coutinho/SCO/STF 

 

Ainda segundo o professor, caso as 

falhas das instituições gerem prejuízos 

aos cidadãos, cabe ao Judiciário fazer 

interpretações que regulamentem as 

regras. Para ele, a via judicial não é a 

adequada, mas é a possível, e assim se 

torna válida. 

 

Um exemplo disso foi o julgamento do 

Supremo Tribunal Federal, em 2007, 

sobre o direito de greve do servidor 

público, previsto pelo inciso VII do 

artigo 37 da Constituição. A corte 

consolidou a aplicação, por analogia, das 

regras válidas para a iniciativa privada, 

conforme a Lei de Greve. 

 

Regulamentação excessiva 

 

O professor Carlos Ari Sundfeld, um 

dos fundadores da Escola de Direito de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(FGV), prefere se referir ao fenômeno 

como um purgatório administrativo. 

Isso porque ocorre com leis que 

atribuem poderes à administração 

pública sobre a economia, as relações 

privadas ou seu próprio funcionamento. 

 

A diferença fica clara no caso da LGPD. 

Parte do tema da norma é tratado por 

regras de Direito privado, e por isso 

certos pontos já vêm sendo aplicados. 

Porém, o legislador optou por também 

criar mecanismos de interferência da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.HTM
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administração pública, que acabam 

exigindo regulamentação. 

 

"Sempre existirá legislação. Pode-se 

fazer legislações mais complicadas ou 

mais simples. O Brasil as está fazendo 

cada vez mais complicadas", assinala o 

professor. Assim, é difícil garantir a 

eficiência do governo: "A legislação é tão 

complicada que não consegue ser 

implementada com um mínimo de 

facilidade ou prazo razoável". 

 

Falta de regulamentação acontece até 

mesmo com dispositivos da Constituição 

Na visão de Sundfeld, o movimento 

regulatório é um problema constante no 

Brasil. "Nós ainda não assentamos a 

ideia de que a administração pública não 

é capaz de fazer tudo", aponta. 

 

Isso se perpetua também devido à falta 

de pesquisa para avaliar a eficácia e o 

resultado da regulamentação. Como 

aponta Sundfeld, o excesso de 

regulamentação pode até mesmo causar 

um efeito oposto e incentivar os 

cidadãos a descumprir as normas. 

 

Já em outros países, isso vem sendo 

muito questionado, com incentivo da 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

do Banco Mundial. Nos EUA, por 

exemplo, há uma mobilização para vetar 

interferências muito significativas da 

administração pública na aviação 

comercial. 

 

De acordo com o professor, a solução 

para os problemas causados pelo 

purgatório passa por um movimento de 

desregulamentação administrativa. Ou 

seja, seria necessária uma simplificação 

jurídica: primeiro com uma 

desconstitucionalização, e depois com a 

deslegalização. 

  

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

21/demora-regulamentacao-leis-gera-

purgatorio-juridico-brasil  
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O que os segurados podem 
fazer durante uma greve no 
INSS 
 
21 de março de 2022, 10h01 
Por Marcos Dias 
 
Decisão do TRF-4: mandado de 

segurança com fixação de multa diária 

como forma de pressionar o INSS a 

proferir decisões no tempo obrigatório 

por lei. 

 

De acordo com dados divulgados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social, o 

órgão iniciou o ano de 2022 com uma 

fila de 1.865.209 requerimentos em 

análise. 

 

A situação parece que vai se complicar 

ainda mais devido ao fato de os 

servidores divulgarem que pretendem 

iniciar uma greve a partir desta quarta-

feira (23/3). 

 

Segundo os servidores, a categoria não 

tem reajuste salarial há três anos e 

reivindica-se aumento de cerca de 20%. 

Pleiteiam ainda a revogação da EC 95 do 

teto de gastos e a retirada de PEC que 

prevê a reforma administrativa. 

 

O cenário é de grande incerteza para os 

próximos meses, tendo em vista que o 

ambiente de pressão antecede data 

próxima às eleições e não se sabe como o 

executivo e legislativo federal vão lidar 

com as demandas. 

 

A aprovação de qualquer PEC para 

revogar emendas anteriores ou criar 

novas reformas parece ser um cenário 

impossível, haja vista o rigor 

procedimental necessário para tais 

aprovações e a pouca vontade politica de 

se indispor com qualquer setor em ano 

de eleição. 

 

Para os segurados restará amargar os 

dissabores com os reflexos da greve, 

como o demasiado atraso nos 

requerimentos já apresentados e o 

aumento da numerosa fila já 

contabilizada desde o ano passado. 

 

Por oportuno, cabe deixar claro que o 

atraso do INSS para apresentar uma 

decisão administrativa caracteriza 

ilegalidade a direito líquido e certo dos 

segurados. 

 

De acordo com o artigo 49 da Lei 

9.784/99 (que regula o processo 

administrativo no âmbito da 

administração federal), é dever do INSS 

proferir decisão administrativa no prazo 

máximo de 30dias, salvo prorrogação 

por igual período expressamente 

motivada. 

 

Ou seja, todos os requerimentos 

represados há mais de 30 dias sem 

decisão administrativa estão ferindo 

direito líquido e certo dos segurado. 

 

Para resolver o problema com o atraso, o 

Judiciário tem demonstrado ser um 

importante aliado aos segurados, haja 

vista que já é ponto consolidado que é 

direito do segurado ingressar com 
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mandado de segurança nas situações em 

que a análise do beneficio demore mais 

de um mês. 

 

A exemplo, a decisão noticiada pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

que determinou a análise para 

concessão do BPC (Loas) a um segurado 

no prazo máximo de 30 dias, fixando 

multa diária de R$ 100 em favor do 

segurado para cada dia de atraso. 

 

O MS para que seja proferida decisão 

referente a requerimento administrativo 

não garante ao segurado a concessão do 

benefício pleiteado, porém pressiona o 

INSS a proferir a decisão administrativa. 

 

A solução parece ser mais acertada, pois 

há chance de o benefício ser deferido 

administrativamente se toda a 

documentação estivar correta e evita a 

propositura de uma ação ordinária na 

justiça federal que possui um prazo 

médio de quatro anos. 

 

Bom, fato é que a greve no INSS promete 

trazer enormes dores de cabeça nos 

próximos meses para servidores, 

executivo, legislativo, segurados e 

judiciário.  

 
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
21/segurados-podem-durante-greve-
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Empresas devem manter uso 
de máscaras pelos 
funcionários mesmo após 
decreto 
 
21 de março de 2022, 10h10 
 
Na última quinta-feira (17/3), o 

governador de São Paulo, João Doria 

(PSDB), anunciou o fim da 

obrigatoriedade do uso de máscara em 

lugares fechados no estado. O uso de 

máscaras em lugares abertos já tinha 

sido liberado há duas semanas. Assim, 

São Paulo se junta a outros sete estado 

brasileiros que já desobrigaram a 

população de usar máscaras em locais 

abertos e fechados. 

 

Decreto paulista desobrigou a população 

do uso de máscaras Pikist 

 

Porém, existe pelo menos uma lei (Lei 

13.979/20) e uma portaria (Portaria 

Conjunta 20/2020) ainda vigentes que 

obrigam o uso do equipamento de 

proteção e criam uma vulnerabilidade 

legal para empresas que abolirem a 

exigência dentro de seus 

estabelecimentos. 

 

A Lei 13.979/20, traz medidas gerais 

para o enfrentamento da epidemia, e 

prevê o uso obrigatório de máscaras de 

proteção individual. Além disso, diz que 

os estabelecimentos em funcionamento 

durante a pandemia da Covid-19 são 

obrigados a fornecer gratuitamente a 

seus funcionários e colaboradores 

máscaras de proteção individual. 

 

Já a Portaria Conjunta 

20/2020 estabelece as medidas a serem 

observadas visando à prevenção, 

controle e mitigação dos riscos de 

transmissão da Covid nos ambientes de 

trabalho. Ela determina que os 

funcionários usem máscara durante o 

trabalho; exige das empresas 

fornecimento de máscaras para 

funcionários; e exige uso de máscara 

para entrada em estabelecimentos. 

 

Ambas as normas produzem efeitos até 

o término da declaração de emergência 

em saúde pública. Dessa forma, surge 

uma situação dúbia para os 

empregadores: podem ou não liberar 

seus empregados do uso de máscara ? 

 

Para Márcia Sanz Burmann, sócia 

do escritório Autuori Burmann 

Sociedade de Advogados, não há conflito 

entre o decreto paulista e a Lei federal 

13.979/2020 porque o artigo 3º desta 

última literalmente dispõe que "as 

autoridades poderão adotar, no âmbito 

de suas competências, entre outras, as 

seguintes medidas: ... III-A – uso 

obrigatório de máscaras de proteção 

individual". 

 

Entretanto, permanece ainda de pé a 

Portaria Interministerial MPT/MS 14, 

de janeiro de 2022, que altera o Anexo I 

da Portaria Conjunta 20/2020, no 

sentido de que as 

empresas/empregadores "devem 

incluir" em suas rotinas e ambientes de 
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trabalho medidas de prevenção, controle 

e mitigação dos riscos de transmissão do 

coronavírus em ambiente de trabalho.  

 

Também diz que as orientações e 

protocolos "devem incluir", dentre 

outras, orientar e exigir dos 

trabalhadores o uso das máscaras 

cirúrgicas ou de pano, bem como o dever 

de substituí-las a cada quatro horas ou 

quando estiverem inapropriadas para o 

uso. 

 

"Em que pese leis serem 

hierarquicamente superiores a 

Portarias, por via das dúvidas 

consideramos juridicamente mais 

seguro as empresas/empregadores 

continuarem exigindo de seus 

trabalhadores o uso de máscaras nos 

ambientes de trabalho até que a Portaria 

Interministerial seja revista, pois ainda 

há risco imponderável de autuações 

administrativas e demandas judiciais 

reparatórias contra as empresas", 

ressaltou a especialista. 

 

Marcel Zangiácomo, sócio do 

escritório Galvão Villani, Navarro e 

Zangiácomo Advogados, disse que as 

alterações dos procedimentos de 

segurança e saúde pública trazidas pela 

publicação do novo decreto estadual, 

conflitam diretamente com ambas as 

normas. 

 

Assim, ele entende que os empregadores 

ainda estão obrigados a fornecer e 

fiscalizar a utilização de máscaras de 

proteção de seus empregados nas 

dependências da empresa, bem como no 

local de prestação de serviços, ao menos, 

até que haja uma reformulação do texto 

da lei, ou até mesmo a revogação de 

parte dela e das portarias. 

 

"Vale lembrar que, é obrigação do 

empregador conceder ambiente de 

trabalho salubre e sem riscos aos seus 

empregados, ainda ressaltando que, já 

existe o posicionamento jurídico de que 

a Covid-19 pode ser equiparada a doença 

do trabalho, o que acarreta a 

responsabilidade do empregador quanto 

a saúde do empregado, incluindo 

afastamentos previdenciários e a 

própria estabilidade ao emprego", 

pontuou. 

 

Segundo Fernanda Garcez, sócia da 

Abe Giovanini, não há como flexibilizar, 

no âmbito das relações de trabalho, o 

uso de máscaras ou qualquer outra 

medida de proteção dos empregados, até 

porque a competência para legislar 

sobre trabalho pertence exclusivamente 

à União Federal, conforme artigo 22, I 

da Constituição. 

 

"Nossa recomendação tem sido no 

sentido de que as empresas continuem 

adotando todas as medidas cabíveis 

contra a Covid-19 em suas dependências 

e conscientizando seus empregados 

sobre a importância das medidas 

preventivas, até que o Ministério da 

Saúde declare o final do estado de 

emergência em saúde pública no Brasil", 

concluiu a advogada. 

 

Por outro 

lado, Karolen Gualda Beber, coorde

nadora da área trabalhista do escritório 

Natal & Manssur, afirmou que que o 

empregador não pode mais obrigar os 

empregados a usarem máscaras de 

proteção no trabalho presencial. No 

entanto, a advogada apontou que se o 

funcionário quiser continuar a usar a 

máscara no local de trabalho, ele deve 

ser respeitado, independente de norma 

legal que o obrigue. 
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Alexandre de Moraes revoga 
ordem de bloqueio do 
Telegram 
 
O ministro informou que a plataforma 
cumpriu as determinações. 
 
domingo, 20 de março de 2022 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, revogou neste domingo, 

20, decisão que havia determinado a 

suspensão do Telegram em todo o 

Brasil. O magistrado afirmou que a 

plataforma cumpriu as medidas que 

haviam sido impostas, dentro 

do prazo de 24 horas estabelecido por 

decisão dada neste sábado, 19. 

 

 
Ministro Alexandre de Moraes revoga 

bloqueio após Telegram cumprir 

determinações do STF.(Imagem: 

Nelson Jr./SCO/STF) 

 

O ministro havia dado prazo até este 

domingo para indicação de 

representante oficial no Brasil, envio de 

informações sobre providências para 

combate à desinformação e 

cumprimento integral de decisões que 

determinaram retirada de conteúdo ou 

bloqueio de canal. 

 

Conforme a decisão deste domingo, o 

Telegram indicou Alan Campos Elias 

Thomaz como representante legal no 

Brasil. "Alan tem experiência anterior 

em funções semelhantes, além de 

experiência em direito e tecnologia, e 

acreditamos que ele seria uma boa 

opção para essa posição enquanto 

continuamos construindo e reforçando 

nossa equipe brasileira. Alan Campos 

Elias Thomaz tem acesso direto à nossa 

alta administração, o que garantirá 

nossa capacidade de responder as 

solicitações urgentes do Tribunal e de 

outros órgãos relevantes no Brasil em 

tempo hábil", informou o Telegram. 

 

O aplicativo afirmou ainda que, como 

medidas para combate à desinformação 

no Brasil, tem feito monitoramento dos 

100 canais mais populares no país; tem 

acompanhado a mídia brasileira; 

estabelecerá relações de trabalho com 

agências de checagem; restringirá 

postagem pública para usuários 

banidos por espalhar desinformação; 

além de atualizar termos de serviços e 

promover informações verificadas. 

 

Em mensagem assinada por Pavel 

Durov e equipe, o Telegram voltou a se 

desculpar com o STF. "Pedimos ao 

Tribunal que permita que o Telegram 

continue suas operações no Brasil, 

dando-nos a chance de demonstrar que 

melhoramos significativamente nossos 

procedimentos. 

 

De acordo com o ministro Alexandre de 

Moraes, o Telegram efetivou o 

cumprimento de todas as decisões. 

 

"Diante do exposto, considerado o 

atendimento integral das decisões 

proferidas em 17/3/2022 e 19/3/2022, 

revogo a decisão de completa e integral 

suspensão do funcionamento do 

Telegram no Brasil, proferida em 

17/3/2022, devendo ser intimado, 

inclusive por meios digitais - , o 

Presidente da Agência Nacional de 

https://www.migalhas.com.br/quentes/361892/stf-alexandre-de-moraes-suspende-telegram-em-todo-o-brasil
https://www.migalhas.com.br/quentes/361924/alexandre-de-moraes-da-24-horas-para-que-telegram-cumpra-determinacoes
https://www.migalhas.com.br/quentes/361924/alexandre-de-moraes-da-24-horas-para-que-telegram-cumpra-determinacoes
https://www.migalhas.com.br/quentes/361908/problema-no-e-mail--fundador-do-telegram-pede-desculpas-ao-stf
https://www.migalhas.com.br/
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Telecomunicações (Anatel), Wilson 

Diniz Wellisch, para que adote 

imediatamente todas as providências 

necessárias para a revogação da 

medida." 

 

O ministro também determinou que as 

demais empresas envolvidas 

suspendam as ações de bloqueio do 

aplicativo. 

 

 Veja a íntegra da decisão. 

 

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

/361942/alexandre-de-moraes-revoga-

ordem-de-bloqueio-do-telegram  

 

Retorne ao índice 
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Análise: Guerra Rússia x 
Ucrânia prejudica importação 
de fertilizantes 
 
Advogada explica que Brasil sofre com 
os primeiros efeitos no mercado interno 
das sanções dos EUA à Rússia e 
consequentes restrições indiretas 
logísticas e de pagamentos por conta 
dos conflitos no Leste Europeu. 
 
domingo, 20 de março de 2022 
 
A guerra entre Rússia e Ucrânia tem 

causado impactos em países do mundo 

inteiro e com o Brasil não poderia ser 

diferente. Apesar de ser uma das 

grandes potências agrícolas do mundo, 

o país ainda não tinha uma política de 

investimento nacional na produção de 

fertilizantes necessários para atender às 

suas demandas. 

 

Segundo Luciana Maria de 

Oliveira, advogada associada do 

escritório Cescon Barrieu 

Advogados na área de comércio 

internacional e comércio exterior, 

dados da Associação Nacional para 

Difusão de Adubos (Anda) mostram 

que o Brasil teve uma demanda de 46 

milhões de toneladas de fertilizantes, 

sendo que 85% desse volume é 

importado e apenas 15% é produzido 

por aqui. 

 

 

Com guerra entre Rússia e Ucrânia, 

importação de fertilizantes para o Brasil 

fica prejudicada e solução passa por 

estimular a produção interna.(Imagem: 

Freepik) 

 

Pelo fato de Rússia, Ucrânia e 

Bielorússia serem grandes 

exportadores desses insumos, o Brasil 

precisou se movimentar e esta semana 

o governo federal anunciou o 

lançamento de um "Plano Nacional de 

Fertilizantes", voltado ao aumento de 

investimentos na produção a fim de 

reduzir a dependência de cerca de 85% 

da importação do produto. O Brasil 

busca evitar o risco de 

desabastecimento nas futuras safras 

segundo a especialista. 

 

"Apesar de não ter imposto nem 

sofrido qualquer sanção por parte da 

Rússia e de ter permanecido neutro no 

conflito, o Brasil vem sofrendo 

restrições indiretas logísticas, de 

pagamentos e de fluxos financeiros no 

comércio internacional. Com isso 

enfrenta a alta nos preços de 

combustíveis e alimentos e a redução 

da oferta de fertilizantes, uma vez que 

a Rússia é o principal fornecedor 

desses insumos. Por isso, além de 

investir na produção nacional, o país 

deve buscar novos fornecedores." 

 

A advogada cita um projeto 

apresentado para extrair fosfato no Rio 

Grande do Sul apresentado há mais de 

10 anos que poderia ser utilizado para a 

produção de fertilizantes, mas que 

ainda aguarda licenças ambientais para 

entrar em prática. Um estudo do 

Instituto Pensar Agropecuária aponta 

que mais de um terço dos fertilizantes 

consumidos em São Paulo e em Minas 

Gerais vem da Rússia. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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Luciana ainda afirma que o Brasil, por 

meio da ministra da agricultura, Tereza 

Cristina, deverá ir ao Canadá para 

discutir a questão dos fertilizantes e 

negociar um acordo com o país. Apesar 

do Brasil ter fertilizantes suficientes 

para a próxima safra, a situação abre 

um alerta para os produtores rurais. 

 

"As safras posteriores a outubro 

podem sofrer com os efeitos da guerra 

e com as consequentes dificuldades de 

importação e exportação mundiais, 

por isso, é fundamental encontrar 

soluções o mais breve possível." 

 

Gás e petróleo 

 

Outro ponto de grande atenção, de 

acordo com a especialista, são as 

restrições às importações de gás e 

petróleo por parte dos Estados Unidos, 

assim como os cortes na exportação de 

fertilizantes, gás e petróleo russo aos 48 

países considerados hostis à Rússia. A 

advogada explica quais os impactos 

econômicos podem ser visualizados a 

partir dessas medidas. 

 

"Possivelmente, as medidas ensejarão 

benefícios e um potencial de mercado 

aos demais países produtores, assim 

como a valorização monetária das 

commodities, mas não há nenhuma 

sinalização de ganhos imediatos para 

o setor para além do aumento do preço 

das commodities e dos combustíveis no 

mercado internacional." 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361939/analise-guerra-russia-x-
ucrania-prejudica-importacao-de-
fertilizantes  
 
Retorne ao índice 
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STF deve julgar nesta semana 
fim do voto de qualidade do 
Carf 
 
Caso está pautado para quarta-feira, 23. 
 
segunda-feira, 21 de março de 2022 
 
Nesta quarta-feira, 23, o plenário do 

STF deve julgar ações que questionam o 

fim do voto de qualidade do Carf. O caso 

começou a ser julgado em plenário 

virtual no ano passado e estava com 

pedido de vista do ministro Alexandre 

de Moraes. 

 

As ações foram ajuizadas pelo 

procurador-Geral da República, 

Augusto Aras, pelo PSB - Partido 

Socialista Brasileiro e pela Anfip - 

Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil. 

 

 
Plenário do STF em sessão de 

julgamento presencial.(Imagem: 

Nelson Jr./SCO/STF) 

 

Entenda 

 

O Carf integra o ministério da 

Economia e é responsável pelo 

julgamento administrativo de segunda 

instância do contencioso 

administrativo fiscal na esfera Federal. 

As turmas do Carf são compostas 

paritariamente por representantes dos 

contribuintes e da Fazenda Pública, 

reservada à representante desta última 

a função de presidente. 

 

Pela regra anterior (artigo 25, parágrafo 

9º, do decreto 70.235/72), o voto de 

desempate era proferido pelo 

presidente da turma julgadora. O fim do 

voto de qualidade, foi incluído pela MP 

899/19, que deu origem à lei 

13.988/20. Com a suspensão, ficou 

determinado que, na hipótese de 

empate, o resultado deve ser favorável 

ao contribuinte. 

 

O fim do voto, no entanto, não constava 

no texto original e foi incluído por 

emenda parlamentar na tramitação do 

projeto de lei de conversão da MP. 

 

Veja o vídeo preparado por Migalhas na 

época que o caso começou a ser julgado: 

 

Fundamentos 

 

Na ADIn 6.399, Augusto 

Aras assinala que houve vício no 

processo legislativo em razão da 

inserção de matéria de iniciativa 

reservada e sem pertinência temática 

com o texto originário por meio de 

emenda parlamentar. 

 

Aras alegou ainda que a Constituição 

Federal reservou ao presidente da 

República a disciplina da organização e 

do funcionamento dos órgãos da 

Administração Pública. 

 

O PSB, na ADIn 6.403, afirma que a 

mudança implicará a alteração da 

própria natureza do Carf, que passará a 

ter caráter eminentemente privado, 

pois os representantes dos 

contribuintes, indicados por entidades 

privadas, passam a ter poder decisório 

soberano. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235cons.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/324613/mp-do-contribuinte-legal-e-convertida-em-lei-e-extingue-voto-de-qualidade-do-carf
https://www.migalhas.com.br/quentes/324613/mp-do-contribuinte-legal-e-convertida-em-lei-e-extingue-voto-de-qualidade-do-carf
https://www.migalhas.com.br/quentes/325663/pgr-contesta-no-supremo-o-fim-do-voto-de-qualidade-no-carf
https://www.migalhas.com.br/quentes/325663/pgr-contesta-no-supremo-o-fim-do-voto-de-qualidade-no-carf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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O partido argumenta que a alteração 

resultará numa perda de arrecadação 

aos cofres públicos de cerca de R$ 60 

bilhões por ano e que, entre 2017 e 

2020, mais de R$ 110 bilhões tornaram 

a integrar a carta de créditos tributários 

da União em decorrência da utilização 

do voto de qualidade. 

 

Já a Anfip, na ADIn 6.415, aponta 

violação ao princípio democrático e ao 

devido processo legislativo, pois a 

alteração resultou de emenda 

parlamentar apresentada após a 

emissão de parecer pela Comissão 

Mista e não tem qualquer relação com a 

medida provisória que lhe deu origem. 

A associação ressalta ainda violação ao 

princípio constitucional implícito da 

prevalência do interesse público sobre o 

privado. 

 

Inconstitucionalidade 

 

O relator das ações é o ministro 

aposentado Marco Aurélio, que votou, 

em abril de 2021, pela 

inconstitucionalidade da norma e 

ressaltou que não se questiona a 

possibilidade de alteração, no 

Congresso, do texto primitivo, ou seja, 

o exercício regular do poder de emenda. 

 

Para o ministro, a 

inconstitucionalidade decorreria do 

abuso desse poder, mediante enxerto, 

no âmbito parlamentar, durante a fase 

de conversão em lei, de dispositivo 

voltado a disciplinar tema sem relação 

com a proposição original, prática 

conhecida como "jabuti". 

 

"Não há conexão da matéria com o 

texto original. O cenário é de molde a 

reconhecer a crise legislativa há 

tempos existente na frágil democracia 

brasileira, marcada pela opção por 

atalhos à margem da Constituição 

Federal - o que, na quadra vivenciada, 

tem se mostrado regra, e não exceção." 

 

Dessa forma, julgou procedente o 

pedido para declarar a 

inconstitucionalidade do art. 28 da lei 

13.988/20, por meio do qual inserido o 

art. 19-E na lei 10.522/02. 

 

Em seguida, Barroso pediu vista. Os 

autos foram devolvidos para 

julgamento em junho de 2021, ocasião 

em que o ministro divergiu do relator e 

sugeriu a seguinte tese: 

 

"É constitucional a extinção do voto de 

qualidade do Presidente das turmas 

julgadoras do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF), significando o empate decisão 

favorável ao contribuinte. Nessa 

hipótese, todavia, poderá a Fazenda 

Pública ajuizar ação visando a 

restabelecer o lançamento tributário." 

 

Depois disso, o caso foi novamente 

suspenso por pedido de vista, dessa vez 

de Alexandre de Moraes. 

 

Os autos foram devolvidos em 

dezembro de 2021 e colocados na pauta 

de 23 de março do STF. 

 

 Processos: ADIn 6.399, 6.403 e 

6.415 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361951/stf-deve-julgar-nesta-semana-
fim-do-voto-de-qualidade-do-carf  
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Crédito tributário garantido e 
inclusão no Cadin, como 
assim? 
 
Incluir nome do contribuinte em órgãos 
de proteção ao crédito quando fisco está 
salvaguardado é indevido 
 
JÚLIO M. DE OLIVEIRA 
EDUARDO AMIRABILE DE MELO 
20/03/2022 05:15 
 
comentários 

Crédito: José Cruz/Agência Brasil 

 

Temos observado iniciativas por parte 

do fisco em forçar os contribuintes a 

liquidar débitos tributários, ainda que 

em discussão judicial e devidamente 

garantidos por fiança bancária e seguro 

garantia. De fato, tem sido frequente 

aos contribuintes que estão litigando 

contra o fisco serem surpreendidos com 

a inscrição de seus nomes no Cadin, 

Serasa e outros órgãos de proteção ao 

crédito, além de terem as supostas 

dívidas encaminhadas para protesto. 

 

Essas indevidas inscrições causam 

surpresa, pois aqui estamos a tratar de 

contribuintes pautados na mais absoluta 

boa-fé, que são obrigados a contratar 

fiança bancária ou seguro garantia, com 

elevado custo, para poder discutir o 

crédito tributário em juízo, manter sua 

regularidade fiscal em dia, além de 

resguardar todo o interesse do fisco, 

pois, ao final da discussão e sendo esta 

desfavorável aos contribuintes, o crédito 

tributário objeto do litígio será 

prontamente colocado à disposição do 

erário. 

 

Como é sabido, um contribuinte que tem 

interesse em discutir determinado 

crédito tributário perante o Poder 

Judiciário, além de outras garantias 

previstas em lei, pode também contratar 

fiança bancária e seguro garantia e, 

durante a tramitação do processo, 

manter sua regularidade perante o fisco, 

à luz do que dispõe o art. 206 do Código 

Tributário Nacional (CTN). 

 

Realmente, se há previsão legal 

autorizando o oferecimento da fiança 

bancária e do seguro garantia, as quais 

inclusive devem passar antes pela 

aceitação do fisco, a rigor, não há razão 

(ou pelo menos não deveria haver) para 

maiores preocupações. Ora, o 

contribuinte oferece uma garantia 

idônea, que se equipara a dinheiro e, em 

contrapartida, o fisco lhe assegura a 

emissão de certidões de regularidade 

fiscal. Até aqui, tudo parece dentro da 

normalidade. 

 

Contudo, nada obstante toda essa 

segurança oferecida ao fisco, temos 

percebido que os contribuintes, ainda 

assim, têm enfrentado diversos outros 

entraves para a tranquila consecução 

das suas atividades empresariais. 

 

Isso porque a Lei Estadual nº 

12.799/08 de São Paulo e a Lei 

Municipal nº 14.094/2005 da 

capital paulista estabelecem – em nosso 

sentir, de forma ilegítima – que a 

suspensão do registro no Cadin estadual 

e municipal, respectivamente, somente 

será possível na hipótese de suspensão 

https://www.jota.info/autor/julio-m-de-oliveira
https://www.jota.info/autor/eduardo-amirabile-de-melo
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/credito-tributario-garantido-inclusao-no-cadin-20032022#respond
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/adi-5165-liquidacao-antecipada-seguro-garantia-carta-fianca-18032022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/adi-5165-liquidacao-antecipada-seguro-garantia-carta-fianca-18032022
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2008/lei-12799-11.01.2008.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2008/lei-12799-11.01.2008.html
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-14094-de-06-de-dezembro-de-2005/consolidado
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-14094-de-06-de-dezembro-de-2005/consolidado
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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da exigibilidade, nos termos da lei. 

Assim, de acordo com as referidas 

legislações, apenas nas hipóteses 

previstas no art. 151 do CTN (depósito 

judicial, recursos administrativos 

pendentes de julgamento, medidas 

liminares, tutelas de urgências, entre 

outras), os contribuintes ficarão 

salvaguardados do pesadelo chamado 

Cadin. 

 

Por outro lado, os contribuintes que não 

se enquadrarem nas taxativas hipóteses 

previstas em lei, muito embora tenham 

oferecido ao fisco garantias como fiança 

bancária e seguro garantia, serão 

considerados, perante terceiros, como 

inadimplentes e mau pagadores. 

 

Ou seja, tanto a legislação estadual 

quanto a municipal não parecem estar 

em harmonia com o ordenamento 

jurídico, estando a merecer severas 

críticas. 

 

Ora, se o Código Tributário Nacional — 

e aqui é sempre bom relembrar, 

recepcionado pela Constituição Federal 

com status de lei complementar — 

assegura (em seus artigos 205 e 206) a 

regularidade fiscal dos contribuintes que 

oferecem fiança bancária e seguro 

garantia perante o próprio fisco (cujas 

exigências, por envolver o interesse 

público, são bem mais rígidas), como, 

então, reconhecer a legitimidade das já 

mencionadas leis estadual e municipal 

que, ainda assim, autorizam a inscrição 

do nome desses contribuintes em órgãos 

de proteção ao crédito? 

 

Como admitir, ainda, que perante o fisco 

determinado contribuinte está regular, 

mas perante terceiros, não? Como 

admitir, por exemplo, que 

determinando contribuinte possa 

contratar com o poder público, mas 

perante terceiros o seu nome está 

“sujo”? 

 

Essas perguntas, evidentemente, têm o 

objetivo de fomentar maior reflexão 

sobre esse polêmico assunto, que muito 

tem incomodado os contribuintes em 

geral. Em muitas situações, por se 

sentirem coagidos, eles preferem abrir 

mão de discussões judiciais para 

liquidar débitos (ainda que bastante 

questionáveis), ou realizar depósitos 

judiciais para contornar o problema, 

prejudicando suas atividades 

empresariais, com o comprometimento 

do caixa, redução de investimentos etc. 

 

Como mencionado, o objeto de análise 

foram as leis estadual e municipal. Até 

porque, no âmbito federal, a legislação 

se encontra em harmonia com o 

ordenamento jurídico, bem assegurando 

que, caso o devedor comprove o 

oferecimento de garantia idônea e 

integral ao juízo, o registro no Cadin será 

suspenso (art. 7º, da Lei nº 

10.522/2002). 

 

A questão aqui tratada também começa 

a eclodir no Judiciário, havendo 

decisões em diferentes sentidos. Por 

exemplo, a depender da câmara do 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 

que for julgar determinado recurso do 

contribuinte, este poderá ter a “sorte” de 

ficar “livre” do Cadin (nesse sentido: 

Apelação nº 1033061-

69.2020.8.26.0053, 1ª Câmara de 

Direito Público, julgado em 10/11/2021). 

 

Contudo, se por algum infortúnio o seu 

recurso for distribuído para uma câmara 

que tem entendimento diferente, este 

contribuinte vivenciará diversos 

entraves nas suas atividades 

empresariais (nesse sentido: Agravo de 

Instrumento nº 2043895-

79.2020.8.26.0000; 4ª Câmara de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10522.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10522.htm
https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp
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Direito Público do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, julgado em 17/06/2021). 

 

Temos, portanto, um cenário atentatório 

à isonomia e à segurança jurídica, a 

justificar, inclusive, a utilização de 

mecanismos previstos no Código de 

Processo Civil para uniformização da 

jurisprudência. 

 

Longe de exaurir o assunto, ficam nossas 

breves considerações sobre esse 

polêmico tema, parecendo-nos ser 

claramente ilegítima a inclusão do nome 

dos contribuintes nesses órgãos de 

proteção ao crédito, notadamente 

quando o fisco já está salvaguardado 

com onerosas garantias. 

 

JÚLIO M. DE OLIVEIRA – Sócio da 

área tributária do escritório Machado 

Associados 

EDUARDO AMIRABILE DE 

MELO – Sócio da área tributária do 

escritório Machado Associados 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/credito-tributario-
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Carf permite aproveitamento 
de crédito extemporâneo de 
PIS/Cofins 
 
Entendimento foi de que não é preciso 
retificação do Dacon para aproveitar 
créditos auferidos em períodos 
anteriores 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
21/03/2022 07:03 
 
comentários 

Crédito: JOTA 

 

Os conselheiros da 3ª Turma da Câmara 

Superior do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) permitiram o 

aproveitamento extemporâneo de 

créditos de PIS e Cofins na aquisição 

de insumos. Prevaleceu o entendimento 

de que não é necessária a retificação do 

Demonstrativo de Apuração das 

Contribuições Sociais (Dacon) para 

aproveitamento dos créditos auferidos 

em períodos anteriores. O placar ficou 

em cinco a três. 

 

A Fazenda Nacional recorreu após 

decisão da turma baixa permitir o 

aproveitamento dos créditos 

independente de retificações, desde que 

respeitado o período de cinco anos e que 

exista comprovação de que os créditos 

não foram aproveitados em outros 

períodos. 

 

Na 3ª Turma da Câmara Superior, a 

advogada do contribuinte (Baxter 

Hospitalar Ltda), Natália Ciongoli, do 

escritório Neves e Battendieri, afirmou 

que a empresa trouxe aos autos prova da 

não utilização dos créditos em períodos 

anteriores. Afirmou, ainda, que o direito 

ao aproveitamento não pode ser negado 

pelo descumprimento de uma obrigação 

acessória. 

 

“Em prol do princípio da verdade 

material, não se pode admitir que um 

direito previsto na legislação seja 

fulminado por uma questão de 

obrigação acessória. Desde que 

confirmado nos autos que [o crédito] 

não foi utilizado em períodos anteriores, 

ele deve ser admitido”, disse. 

 

A maioria dos julgadores seguiu a 

divergência aberta pela conselheira 

Tatiana Midori Migiyama. Para ela, o 

crédito sobre PIS/Cofins pode ser 

aproveitado em meses seguintes sem 

necessidade prévia de retificação do 

Dacon. 

 

Segundo a julgadora, a Receita Federal 

tem atos publicados que permitem a 

prática e várias turmas ordinárias do 

Carf têm entendimento a favor da 

possibilidade de aproveitamento de 

crédito extemporâneo sem necessidade 

de retificar o Dacon. 

 

Ficou vencido o relator, Jorge Olmiro 

Lock Freire, que defendeu a necessidade 

de retificação do Dacon. Segundo ele, o 

aproveitamento extemporâneo sem 

retificação dificultaria o controle das 

operações pela Receita, além de violar as 

leis 10.637/2002 e 10.833/2003. 

 

O número do processo é 

13896.721356/2015-80. 

 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-permite-aproveitamento-de-credito-extemporaneo-de-pis-cofins-21032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.jota.info/tudo-sobre/pis-cofins
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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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 
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Custas judiciais do STF 
poderão ser pagas com Pix ou 
cartão de crédito 
 
A partir de abril, os meios de 
pagamentos serão expandidos por meio 
da plataforma digital do PagTesouro 
 
DANIELLY FERNANDES 
21/03/2022 05:58 
 
comentários 

Pix e cartão de crédito poderão ser 

usados para pagar custas judiciais do 

STF | Crédito: Rupixen/ Unsplash 

 

A partir de abril, o Portal do Supremo 

Tribunal Federal (STF) passa a oferecer 

uma nova modalidade de recolhimento 

das custas judiciais, por meio da 

plataforma digital do PagTesouro, da 

Secretaria do Tesouro Nacional. As 

novas opções de pagamento disponíveis 

ao jurisdicionado são o Pix e o cartão de 

crédito, que se somam à modalidade 

existente da Guia de Recolhimento da 

União (GRU). 

 

O serviço permite, ainda, a emissão do 

comprovante de pagamento, que será 

disponibilizado ao usuário no Portal do 

STF para fins de comprovação do 

recolhimento das custas judiciais. 

 

A iniciativa do STF foi adotada com o 

objetivo de melhorar a experiência do 

jurisdicionado, expandindo e facilitando 

o pagamento das despesas por meio 

digital e instantâneo. 

 

O PagTesouro foi instituído pelo Decreto 

10.494/2020 como plataforma digital 

para pagamento e recolhimento de 

valores à Conta Única do Tesouro 

Nacional, e funciona 24 horas por dia, 

durante todos os dias da semana. 

Atualmente, a plataforma é utilizada por 

órgãos como a Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC), a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 

A nova forma de recolhimento está 

prevista na Resolução 766, de 

11/3/2022, que estabelece prazo de 30 

dias para sua entrada em vigor. Vale 

lembrar que até lá, o recolhimento 

continuará a ser feito exclusivamente via 

GRU. 

 

O secretário-geral da Presidência do 

STF, Pedro Felipe de Oliveira Santos, 

ressalta a importância da oferta de novos 

meios de pagamento, “como forma de 

amplificar o acesso à jurisdição 

utilizando-se dos préstimos da inovação 

tecnológica”. 

 

Órgãos públicos e federais estão 

aderindo à novas formas de 

recolhimento para facilitar e agilizar os 

processos. Os Tribunais de Justiça de 

Minas Gerais e da Paraíba já adotam o 

Pix como forma de quitar despesas de 

disputas judiciais. O TJPB foi o primeiro 

Tribunal do país a aceitar esse tipo de 

pagamento em setembro de 2021. 

 

DANIELLY FERNANDES – 

Repórter trainee em São Paulo. 

Formada em Jornalismo pela 

https://www.jota.info/autor/danielly-fernandesjota-info
https://www.jota.info/justica/custas-judiciais-stf-pix-cartao-credito-21032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Universidade de Metodista de São 

Paulo. Antes do JOTA, passou pela 

redação da revista Claudia e atuou como 

freelancer na cobertura de notícias sobre 

Brasil e mundo. 

Email: danielly.fernandes@jota.info 
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Brasil 

Doria agora libera uso de 
máscaras em locais fechados 
 
Medida ganha força no país, mas não é 
consenso entre especialistas 
 
18/03/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Governador João Doria: liberação do 

uso de máscaras em locais fechados no 

Estado é “momento de alegria” — Foto: 

Divulgação 

 

O governador de São Paulo, João Doria 

(PSDB), assinou decreto, ontem, que 

libera o uso de máscaras em locais 

fechados no Estado. O uso já havia sido 

liberado em ambientes abertos desde o 

último dia 9. A obrigatoriedade agora 

continua valendo apenas em unidades 

de saúde, hospitais e transporte público, 

incluindo estações de metrô e trem e 

terminais de ônibus. 

 

Ao anunciar a medida em entrevista no 

programa “Brasil Urgente”, da Band, do 

apresentador José Luiz Datena, pré-

candidato ao Senado na chapa 

encabeçada pelo PSDB em São Paulo, 

Doria afirmou que é um “momento de 

alegria”, embora tenha sugerido cautela. 

“Se você achar que deve usar máscara, 

use. Continue com seu álcool gel na sua 

casa, carro, trabalho.” 

Em suas redes sociais, o governador 

ainda argumentou que o avanço da 

vacinação e a queda nas internações e 

óbitos permitem a medida. 

 

A cidade de São Paulo acompanhou e 

também retirou a obrigatoriedade em 

locais fechados, tornando-se a sexta 

capital a adotar a medida. Maceió, 

Florianópolis, Natal, Rio e Brasília já 

haviam ido pelo mesmo caminho. Não 

por coincidência, as cidades pertencem a 

Estados que já anunciaram a 

flexibilização tanto em ambientes 

abertos como fechados. 

 

Entre epidemiologistas e infectologistas, 

há divergências sobre a liberação 

generalizada. A professora da 

Universidade Federal do Espírito Santo 

(Ufes) e doutora em epidemiologia Ethel 

Maciel critica o que vê como o uso 

político da situação. “Desde que o Rio 

adotou a flexibilização também em 

ambientes fechados, a gente sabia que ia 

ser uma reação em cadeia.” 

 

“Liberar o uso da máscara virou 

sinônimo de liberdade. Como 

epidemiologista, parece a mesma coisa 

que a pessoa comemorar que não precisa 

mais lavar a mão”, nota, ressaltando que 

algumas pessoas continuarão 

precisando usá-la enquanto a pandemia 

não acabar - caso dos quem têm 

comorbidade, idosos e pessoas 

imunossuprimidas. 

 

Já o médico infectologista Marcelo 

Daher, da Sociedade Brasileira de 

Infectologia (SBI), acredita que o 

momento é favorável para a liberação do 

uso de máscaras, embora recomende 

cautela e vigilância por parte dos 

gestores públicos. 

 

“Com o avanço da vacinação, os casos se 

tornando mais leves e a diminuição da 
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internação hospitalar e óbitos, é natural 

que a gente comece a ter afrouxamento 

de medidas restritivas”, disse Daher. “O 

cenário é favorável, mas ele pode mudar. 

Temos que ter atenção e por isso é 

importante manter a testagem e a 

vigilância epidemiológica.” 

 

Para o infectologista, mesmo com a 

liberação ocorrendo em vários 

municípios, é preciso que cada um faça 

sua própria avaliação individual de 

risco. “Idosos, diabéticos, obesos, 

hipertensos ou pessoas com associação 

de vários fatores, precisam se cuidar. 

Não é um momento de tranquilidade e 

dizer que a doença acabou”, 

recomendou, ressaltando que isso 

também vale para pessoas que não se 

vacinaram. 

 

No total, 15 Estados, mais o Distrito 

Federal, flexibilizaram o uso das 

máscaras de alguma maneira. Desses, 

nove liberaram em locais abertos e 

fechados (Rio de Janeiro, São Paulo, 

Distrito Federal, Santa Catarina, 

Alagoas, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Roraima e Acre), enquanto 

Amazonas, Maranhão, Rio Grande do 

Sul e Rio Grande do Norte dispensaram 

o uso apenas em locais abertos. Minas 

Gerais, Espírito Santo e Goiás também 

recomendaram a liberação, mas só para 

municípios dentro de suas unidades 

federativas que tenham atingido taxas 

de vacinação satisfatórias. 

 

Doze Estados, portanto, ainda mantêm a 

obrigatoriedade das máscaras em locais 

abertos e fechados, mas já estudam 

flexibilizar. No Ceará, por exemplo, a 

liberação deve ser discutida nesta sexta-

feira, enquanto na Bahia o governador 

Rui Costa comentou, na semana 

passada, que pode flexibilizar o uso em 

abril, se os números permitirem. 

Embora o uso da máscara ainda seja 

obrigatório nacionalmente de acordo 

com a Lei 14.019, de julho de 2020, os 

Estados e municípios têm a prerrogativa 

para decidir suas orientações de 

combate à pandemia. 

 

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

2022/03/18/doria-agora-libera-uso-de-

mascaras-em-locais-fechados.ghtml  
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Brasil 

IGP-M tem alta de 0,90% na 
segunda prévia de março, diz 
FGV 
 
Com peso de 60%, o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo ficou em 1,08% na 
segunda leitura de março 
 
Por Valor — São Paulo 
18/03/2022 08h38  Atualizado há 2 
horas 

 
A inflação medida pelo Índice Geral 

de Preços - Mercado (IGP-M) ficou 

em 0,90% na segunda prévia de março, 

vindo de 1,94% na mesma leitura do mês 

anterior e de 1,83% no encerramento de 

fevereiro, informou a Fundação Getulio 

Vargas (FGV). 

 

Com peso de 60%, o Índice de Preços ao 

Produtor Amplo (IPA) ficou em 1,08% 

na segunda leitura de março. 

 

No mesmo período, o Índice de Preços 

ao Consumidor (IPC), que representa 

30% do IGP-M, teve variação de 0,46%. 

 

Com os 10% restantes, o Índice Nacional 

de Custo da Construção (INCC) ficou em 

0,27%. 

 

 
— Foto: Marcello Casal Jr/ABr 

 

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

2022/03/18/igp-m-tem-alta-de-

090percent-na-segunda-previa-de-
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Finanças 

Dólar comercial abre em leve 
alta com cena externa 
marcada pela cautela 
 
Investidores acompanham 
desdobramentos da guerra na Europa 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
18/03/2022 09h40  Atualizado há uma 
hora 

 
O dólar comercial abriu o pregão de 

sexta-feira em leve alta, refletindo o 

ambiente internacional negativo, ao 

passo que os juros futuros operavam 

sem direção única nos primeiros 

negócios. Agentes financeiros ponderam 

as negociações para encerrar a 

guerra na Ucrânia e aguardam 

a conversa entre os presidentes 

dos Estados Unidos, Joe Biden, e o 

da China, Xi Jinping. 

 

Por volta de 9h30, a moeda americana 

avançava 0,27%, para R$ 5,0476 no 

mercado de câmbio à vista. Já nos juros, 

a taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para janeiro de 

2023 passava de 12,93% no ajuste 

anterior para 12,92%; a do DI janeiro de 

2024 variava de 12,76% para 12,78%; a 

do DI janeiro de 2025 variava de 12,29% 

para 12,295%; e a do DI janeiro de 2027 

tinha baixa de 12,14% para 12,11%. 

 

A manhã dos mercados financeiros 

oferece sinais de leve aversão a 

risco, com quedas das bolsas, 

fortalecimento dos títulos soberanos e 

do dólar global, enquanto os 

investidores adotam postura de cautela 

antes da reunião entre os presidentes 

dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da 

China, Xi Jinping, sobre a guerra na 

Ucrânia. Com negociações até o 

momento frustradas para interromper o 

conflito, Biden deverá alertar Xi, em 

conversa por telefone, que os EUA estão 

preparados para retaliar se Pequim 

ativamente apoiar a Rússia, informa o 

“Financial Times”. 

 

A conversa entre os líderes das maiores 

economias do mundo se dá em meio ao 

aumento de receios na administração 

Biden de que a potência asiática poderia 

ajudar na invasão russa à Ucrânia. No 

23º dia de guerra, bombardeios russos 

ocorreram em Lviv, no oeste ucraniano, 

perto da fronteira com a Polônia. O 

prefeito da cidade informou que mísseis 

atingiram área próxima ao aeroporto, 

mas que não houve relato de vítimas. 

 

O estrategista global do Rabobank, 

Michael Every, afirma em relatório 

diário que, se a conversa entre Biden e Xi 

for bem, os mercados a considerarão 

positiva, “mesmo que Washington esteja 

agora cheia de ‘falcões’ da China e muito 

mais quase certamente chegarão nas 

eleições de 2022 e 2024”. “Se for ruim, 

os mercados a considerarão um enorme 

negativo - e com razão”, emenda. 

 

Nesta manhã, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) informou 

que a taxa de desemprego ficou em 

11,2% no trimestre encerrado em 

janeiro, abaixo da mediana do mercado 

de 11,3%. É a menor taxa para o período 

desde 2016 (9,6%). Os dados foram 

publicados pelo IBGE na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio 

(Pnad) contínua. 
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— Foto: CC0 Creative Commons / 

pixabay 

  
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/03/18/dolar-comercial-abre-
em-leve-alta-com-cena-externa-
marcada-pela-cautela.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/18/dolar-comercial-abre-em-leve-alta-com-cena-externa-marcada-pela-cautela.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/18/dolar-comercial-abre-em-leve-alta-com-cena-externa-marcada-pela-cautela.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/18/dolar-comercial-abre-em-leve-alta-com-cena-externa-marcada-pela-cautela.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/18/dolar-comercial-abre-em-leve-alta-com-cena-externa-marcada-pela-cautela.ghtml


6 

 

 
 

Empresas 

Petrobras reforça que 
momento é ‘desafiador e de 
alta volatilidade’ e não pode 
antecipar decisões sobre 
preços 
 
Companhia detalhou que, em um 
primeiro momento, apesar da 
disparada dos preços internacionais, ao 
avaliar a conjuntura de mercado e 
preços conforme governança 
estabelecida, decidiu não repassar de 
imediato a volatilidade 
 
Por Alessandra Saraiva e André 
Ramalho, Valor — Rio 
18/03/2022 09h26  Atualizado há uma 
hora 

 
A Petrobras divulgou nesta sexta-feira 

nota com posicionamento sobre 

política de reajuste de preços de 

combustíveis da empresa, alvo de 

discussões e polêmicas desde aumentos 

anunciados pela empresa, em 10 de 

março, nos preços nas refinarias de 

gasolina (18,7%); diesel (24,9%) e GLP 

(16%). Além de reforçar o 

posicionamento sobre os ajustes, a 

companhia destacou que o atual 

momento “é desafiador e de alta 

volatilidade” e que não poderia 

antecipar decisões sobre manutenção ou 

ajustes de preços. 

 

No comunicado, a empresa lembra que, 

nos últimos meses, o mercado 

internacional de petróleo vem 

enfrentando elevada volatilidade, com a 

pandemia, e impactos e incertezas 

relacionados à doença, como pano de 

fundo. Mais recentemente, as tensões 

geopolíticas na Europa, com o conflito 

no Leste Europeu adicionaram mais 

uma componente de volatilidade, tendo 

culminado com a invasão da Ucrânia 

pela Rússia no dia 24 de fevereiro, 

recordou a companhia. 

 

A Petrobras detalhou que, em um 

primeiro momento, apesar da disparada 

dos preços internacionais, ao avaliar a 

conjuntura de mercado e preços 

conforme governança estabelecida, 

decidiu não repassar de imediato a 

volatilidade. Após o ocorrido no 

exterior, a empresa focou em 

monitoramento diário dos preços de 

petróleo. E que, “somente no dia 11 de 

março, após serem observados preços 

em patamares consistentemente 

elevados”, a Petrobras implementou 

ajustes nos seus preços de venda às 

distribuidoras de gasolina, diesel e GLP, 

comentou a empresa. 

 

A companhia informou que os valores 

aplicados naquele momento, apesar de 

relevantes, “refletiam somente parte da 

elevação dos patamares internacionais 

de preços de petróleo” — fortemente 

impactados pela oferta limitada frente a 

demanda mundial por energia, lembrou 

a empresa. 

 

“Esse movimento da companhia foi no 

mesmo sentido de outros fornecedores 

de combustíveis no Brasil que, antes da 

Petrobras, já haviam promovido ajustes 

nos seus preços de venda, e necessário 

para que o mercado brasileiro 

continuasse sendo suprido, sem riscos 

de desabastecimento, pelos diferentes 

atores responsáveis pelo atendimento às 

diversas regiões brasileiras: 

distribuidores, importadores e outros 

produtores, além da Petrobras”, 

completou a petroleira. 

 

No informe, a empresa ressaltou 

seguir todos ritos de governança 

em suas ações, e que busca 
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equilíbrio com o mercado - ao 

mesmo tempo que evita repassar 

para os preços internos as 

volatilidades das cotações 

internacionais e da taxa de câmbio 

causadas por eventos 

conjunturais, no entendimento da 

companhia. 

 

“Esse posicionamento permitiu que os 

preços nas refinarias da Petrobras 

tenham permanecido estáveis por 152 

dias para o GLP, e 57 dias para a gasolina 

e o diesel, mesmo nesse quadro de 

ascensão do preço internacional”, 

recordou ainda a companhia, no informe 

sobre o tema. 

 

Na mesma nota, a Petrobras reconheceu 

ainda a nova volatilidade nos preços de 

derivados de petróleo no exterior. A 

empresa, no comunicado, declarou ter 

observado redução dos níveis de preços 

internacionais de derivados, “seguida de 

forte aumento no dia de ontem”. No 

entanto, a empresa observa que não 

pode antecipar decisões sobre o tema. 

 

“A Petrobras tem sensibilidade quanto 

aos impactos dos preços na sociedade e 

mantém monitoramento diário do 

mercado nesse momento desafiador e de 

alta volatilidade, não podendo antecipar 

decisões sobre manutenção ou ajustes 

de preços”, frisou a empresa no informe. 

 

A petroleira termina o comunicado 

ressaltando o atual momento de 

incertezas no setor, que tem conferido 

ambiente com desequilíbrio nos 

patamares de oferta e demanda. 

“Seguimos em ambiente de muita 

incerteza, com aumento na demanda por 

combustíveis no mundo, num momento 

em que os desdobramentos da guerra 

entre Rússia e Ucrânia impactam a 

oferta, gerando uma competição no 

mundo pelo fornecimento de produtos, 

o que reforça a importância de que os 

preços no Brasil permaneçam alinhados 

ao mercado global para assegurar a 

normalidade do abastecimento e mitigar 

riscos de falta de produto”, afirmou a 

empresa, em seu informe sobre o 

assunto. 

 

 
— Foto: Dado Galdieri/Bloomberg 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/18/petrobras-refora-que-
momento-desafiador-e-de-alta-
volatilidade-e-no-pode-antecipar-
decises-sobre-preos.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/18/petrobras-refora-que-momento-desafiador-e-de-alta-volatilidade-e-no-pode-antecipar-decises-sobre-preos.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/18/petrobras-refora-que-momento-desafiador-e-de-alta-volatilidade-e-no-pode-antecipar-decises-sobre-preos.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/18/petrobras-refora-que-momento-desafiador-e-de-alta-volatilidade-e-no-pode-antecipar-decises-sobre-preos.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/18/petrobras-refora-que-momento-desafiador-e-de-alta-volatilidade-e-no-pode-antecipar-decises-sobre-preos.ghtml
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Jurídico 

STF: Petrobras tenta 
suspender ações sobre 
tributação do terço de férias 
 
Estatal afirma ter cerca de R$ 2 bilhões 
em discussões relacionadas a 
contribuições previdenciárias 
 
São Paulo 
18/03/2022 07h01  Atualizado há 4 
horas 
 

Leo Pinheiro/Valor 

 

A Petrobras entrou com pedido 

no Supremo Tribunal 

Federal (STF) para que 

sejam suspensos, em todo o país, os 

processos que discutem a tributação 

do terço de férias. Esse tema é 

extremamente sensível para o 

mercado. Pode custar entre R$ 80 e R$ 

100 bilhões, segundo projeção feita 

pela Associação Brasileira de Advocacia 

Tributária (Abat). 

 

Os ministros já decidiram que as 

empresas têm que incluir o terço de 

férias no cálculo da contribuição 

previdenciária patronal. Mas ainda 

não bateram o martelo sobre a chamada 

"modulação de efeitos". 

 

Se eles decidirem por não aplicar a 

modulação, a Receita Federal ficará 

livre para cobrar valores que deixaram 

de ser recolhidos no passado, antes da 

decisão do STF, que foi proferida em 

agosto de 2020. 

 

A maioria das empresas, segundo os 

advogados, ficaria em dívida com 

a União. Isso por conta de uma decisão 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Em 2014, a Corte se posicionou contra a 

tributação. Esse posicionamento se deu 

em caráter repetitivo, que vincula as 

instâncias inferiores. 

 

Petrobras tem R$ 2 bi em 
discussões 
 
A preocupação da Petrobras é de que as 

instâncias inferiores revertam as 

decisões que antes eram favoráveis às 

empresas sem esperar a decisão final do 

STF, desconsiderando, portanto, 

eventual modulação de efeitos. 

 

O pedido aos ministros é para que todos 

os processos sobre o tema no país 

fiquem, então, suspensos até que se 

tenha uma definição na Corte. 

 

"A relevância do assunto em discussão 

para a Petrobras é ampla. As discussões 

que tocam a matéria diretamente ou 

também abrangem em conjunto com 

outros temas relacionados a 

contribuições previdenciárias sobre 

verbas indenizatórias de empregados 

alcançam a ordem de R$ 2 bilhões numa 

estimativa inicial", frisa, na petição, aos 

ministros. 

 

Decisões revertidas 
 
Especialistas na área dizem que muitas 

decisões que eram favoráveis às 

empresas caíram por terra desde o 

julgamento no Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Isso vem acontecendo por uma 

determinação do Código de Processo 
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Civil (CPC). Consta que as decisões 

proferidas em repercussão geral têm 

de ser replicadas logo após 

a publicação da ata do julgamento. 

Os tribunais regionais promovem, a 

partir de então, o que se chama de juízo 

de retratação. 

 

Existe recurso contra essas decisões, 

mas os desembargadores podem negar 

por considerar uma ação meramente 

protelatória por parte do contribuinte. 

 

Alessandro Cardoso, do escritório 

Rolim, Viotti, Goulart, Cardoso 

Advogados, trata a situação como uma 

"encruzilhada processual" e diz que o 

principal desafio das empresas, sem a 

suspensão dos processos, é trabalhar 

para que os seus processos não sejam 

encerrados (trânsito em julgado). 

 

"A angústia é enorme. Essa discussão 

constava nos balanços como perda 

remota. Havia acórdão favorável e 

decisão do STJ. De repente vira um 

passivo exigível e de valores altos. Isso, 

em termos de compliance e de 

organização financeira, é horrível", ele 

afirma. 

 

Conclusão sem data prevista 
 
Não há nenhuma sinalização por parte 

do presidente da Corte, o ministro Luiz 

Fux, de que quando essa discussão será 

levada ao plenário. Esse processo é uma 

das "heranças" deixadas pelo 

ministro Marco Aurélio, que se 

aposentou no ano passado. 

 

André Mendonça, o seu substituto, 

ficou com a relatoria do caso (RE 

1072485). 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/03/stf-petrobras-
tenta-suspender-acoes-sobre-
tributacao-do-terco-de-ferias.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/stf-petrobras-tenta-suspender-acoes-sobre-tributacao-do-terco-de-ferias.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/stf-petrobras-tenta-suspender-acoes-sobre-tributacao-do-terco-de-ferias.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/stf-petrobras-tenta-suspender-acoes-sobre-tributacao-do-terco-de-ferias.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2022/03/stf-petrobras-tenta-suspender-acoes-sobre-tributacao-do-terco-de-ferias.ghtml
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Economia 

Para driblar queda na oferta 
de petróleo devido à guerra, 
agência de energia propõe: 
usem menos carro 
 
Plano da AIE inclui limites de 
velocidade mais baixos, restringe o 
acesso de carros aos centros das cidades 
e torna o transporte público mais 
barato 
 
Bloomberg News 
18/03/2022 - 09:47 
 

O plano de 10 pontos da IEA iincentiva a 

carona solidária e o trabalo em home 

office Foto: Nathan Laine / Bloomberg 

 

PARIS — A Agência Internacional de 

Energia (AIE) afirmou que o mundo 

poderia diminuir a escassez de petróleo 

causada pela invasão da Ucrânia pela 

Rússia, restringindo a forma como as 

pessoas usam seus carros e acelerando a 

transformação das cidades dominadas 

pelo automóvel. 

 

— Estamos passando por uma grande 

crise. Os mercados de petróleo estão em 

situação de emergência. E não apenas 

isso – pode até ficar pior do que está hoje 

nos próximos meses — disse o diretor 

executivo da IEA, Fatih Birol, em 

entrevista coletiva nesta sexta-feira. 

 

As economias avançadas podem reduzir 

sua demanda diária de petróleo em 2,7 

milhões de barris em quatro meses, 

seguindo um plano composto de 10 

etapas, ressalta a AIE. 

 

Isso aliviaria significativamente as 

tensões de oferta iminentes, quase 

compensando a perda de 3 milhões de 

barris por dia da produção russa, que a 

agência antecipa para abril. 

 

“Esses esforços reduziriam a dor dos 

preços sentida pelos consumidores em 

todo o mundo, diminuiriam os danos 

econômicos, reduziriam as receitas de 

hidrocarbonetos da Rússia e ajudariam a 

levar a demanda por petróleo para um 

caminho mais sustentável”, disse a AIE, 

com sede em Paris, em um relatório. 

 

Limite de velocidade, home office 
e carona solidária 
 
O plano da AIE para reduzir a demanda 

por petróleo inclui limites de velocidade 

mais baixos para carros, incentivando as 

pessoas a trabalhar em casa, impondo 

limites ocasionais no acesso de carros 

aos centros das cidades, tornando o 

transporte público mais barato, 

incentivando a carona solidária e maior 

uso de trens de alta velocidade e 

reuniões virtuais em vez de viagens 

aéreas. 

 

A invasão da Ucrânia pelo presidente 

Vladimir Putin abalou os mercados 

globais de commodities, elevando os 

preços e provocando uma busca urgente 

por fontes alternativas de energia. 

 

Paolla Oliveira assediada: mensagens de 

stalker português mostram ameaças 

contra a atriz 

 

Embora a maioria dos países – 

excluindo os Estados Unidos e o Reino 

Unido – não tenha proibido as 

https://oglobo.globo.com/mundo/guerra-na-ucrania/
https://oglobo.globo.com/mundo/guerra-na-ucrania/
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/paises-cortam-imposto-dao-desconto-para-conter-alta-de-combustiveis-veja-medidas-25421627
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/paises-cortam-imposto-dao-desconto-para-conter-alta-de-combustiveis-veja-medidas-25421627
https://oglobo.globo.com/economia/eua-reino-unido-barram-petroleo-da-russia-ue-anuncia-plano-para-reduzir-dependencia-do-gas-25423746
https://oglobo.globo.com/economia/eua-reino-unido-barram-petroleo-da-russia-ue-anuncia-plano-para-reduzir-dependencia-do-gas-25423746


11 

 

importações de petróleo da Rússia e 

nenhum de seus principais clientes 

esteja sancionando o fornecimento de 

gás natural, ainda pode haver 

interrupções, pois os compradores 

voluntariamente evitam o comércio com 

Moscou. 

 

No início deste mês, a agência disse que 

a União Europeia poderia reduzir as 

importações de gás russo em um terço 

dentro de um ano, aumentando as 

compras de outros lugares, aumentando 

as energias renováveis e aumentando a 

eficiência energética. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/para-driblar-queda-na-
oferta-de-petroleo-devido-guerra-
agencia-de-energia-propoe-usem-
menos-carro-25437914  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-driblar-queda-na-oferta-de-petroleo-devido-guerra-agencia-de-energia-propoe-usem-menos-carro-25437914
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-driblar-queda-na-oferta-de-petroleo-devido-guerra-agencia-de-energia-propoe-usem-menos-carro-25437914
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-driblar-queda-na-oferta-de-petroleo-devido-guerra-agencia-de-energia-propoe-usem-menos-carro-25437914
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-driblar-queda-na-oferta-de-petroleo-devido-guerra-agencia-de-energia-propoe-usem-menos-carro-25437914
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/para-driblar-queda-na-oferta-de-petroleo-devido-guerra-agencia-de-energia-propoe-usem-menos-carro-25437914
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Economia 

Saque do FGTS, antecipação 
do 13º: entenda as medidas 
de incentivo à economia do 
pacote do governo 
 

Conjunto de ações deve injetar mais de 

R$ 150 bilhões na economia neste ano 

eleitoral 

 
O Globo 
18/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
18/03/2022 - 10:46 
 

. 

Foto: Arte O Globo 

 

O governo Jair Bolsonaro lançou nesta 

quinta-feira um pacote de medidas para 

estimular a economia neste ano 

eleitoral. Pela estimativa do governo, o 

conjunto de ações deve injetar mais de 

R$ 150 bilhões na economia. 

 

O pacote inclui liberação de saque de até 

R$ 1 mil do FGTS e antecipação de 13º 

para aposentados e pensionistas do 

INSS. As medidas incluem ainda a 

autorização para beneficiários do 

Auxílio Brasil e do BPC contratarem 

crédito consignado (com desconto em 

folha). 

 

Os benefícios liberados pelo 
governo 
 
Saque do FGTS: 
 

. 

Foto: Arte O Globo 

 

 Liberação de saque emergencial do 

FGTS no valor de até R$ 1 mil por 

pessoa. O pagamento vai começar no dia 

20 de abril e terminar no dia 15 de junho, 

segundo cronograma da Caixa 

Econômica Federal. 

 Nessa rodada, será liberado da conta 

vinculada até R$ 1 mil por trabalhador, 

considerando o saldo de todas, caso 

tenha mais que uma. O objetivo é 

beneficiar 40 milhões de trabalhadores 

com saldo e injetar cerca de R$ 30 

bilhões na economia. 

 

Antecipação do 13º do INSS: 
 

. 

Foto: Arte O Globo 

  

 O decreto antecipa o pagamento do 

13º para aposentados e pensionistas e 

deve injetar na economia cerca de R$ 56 

bilhões. 

 Tradicionalmente, o pagamento do 13° 

para aposentados e pensionistas do 

INSS é feito nos meses de agosto e 

novembro. No entanto, com a pandemia, 

o pagamento vem sendo antecipado para 

o primeiro semestre. 

  Neste ano, o pagamento será feito 

também em duas parcelas. A primeira 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-prepara-pacote-de-medidas-economicas-de-mais-de-150-bilhoes-25417098
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-prepara-pacote-de-medidas-economicas-de-mais-de-150-bilhoes-25417098
https://oglobo.globo.com/economia/governo-confirma-liberacao-do-fgts-saques-poderao-ser-feitos-ate-dezembro-25436628
https://oglobo.globo.com/economia/governo-confirma-liberacao-do-fgts-saques-poderao-ser-feitos-ate-dezembro-25436628
https://oglobo.globo.com/economia/governo-anuncia-consignado-para-beneficiarios-do-auxilio-brasil-bpc-amplia-margem-para-aposentados-do-inss-25436527
https://oglobo.globo.com/economia/governo-anuncia-consignado-para-beneficiarios-do-auxilio-brasil-bpc-amplia-margem-para-aposentados-do-inss-25436527
https://oglobo.globo.com/economia/saque-do-fgts-governo-deve-anunciar-hoje-liberacao-de-1-mil-veja-como-consultar-seu-saldo-1-25436372
https://oglobo.globo.com/economia/saque-do-fgts-governo-deve-anunciar-hoje-liberacao-de-1-mil-veja-como-consultar-seu-saldo-1-25436372
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-anuncia-antecipacao-do-13-do-inss-veja-calendario-25436514
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-anuncia-antecipacao-do-13-do-inss-veja-calendario-25436514
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acontecerá em abril e corresponde a 50% 

do benefício. O pagamento será feito 

junto com outros, entre 25 de abril e 6 de 

maio. Já a segunda parcela será paga 

junto com os benefícios do mês de maio, 

entre 25 de maio e 7 de junho. 

 

Crédito consignado para Auxílio 
Brasil 
 

. 

Foto: Arte O Globo 

 

 Permite que beneficiários do Auxílio 

Brasil tomem crédito consignado, com 

pagamento descontado no valor do 

benefício. 

 Podem ser comprometidos entre 30% e 

40% do valor do benefício. 

 A taxa de juros dependerá dos bancos, 

mas o plano é fixar um teto de 3% ao 

ano.  

 

Crédito com FGTS para informais 
 

. 

Foto: Arte O Globo 

  

 O governo vai usar recursos do FGTS 

como garantia para empréstimos a 

trabalhadores informais. A linha, 

chamada de Programa de Simplificação 

do Microcrédito Digital para 

Empreendedores (SIM Digital), será 

operada pela Caixa Econômica Federal 

em parceria com o Sebrae. 

 O objetivo é beneficiar nos primeiros 12 

meses 4,5 milhões de empreendedores - 

pessoas naturais e jurídicas de atividade 

produtiva com renda ou receita bruta 

anual de até R$ 360 mil. 

 A medida usa R$ 3 bilhões do FGTS para 

cobrir a eventual inadimplência dos 

tomadores e deve alavancar entre R$ 12 

bilhões e R$ 15 bilhões em empréstimos. 

 Programa começa dia 28 de março e terá 

condições distintas. Para pessoas físicas, 

o valor emprestado poderá ser de até R$ 

1 mil, com taxa de juros a partir de 1,95% 

ao mês. Para MEIs, os empréstimos 

serão de até R$ 3 mil com taxa de juros 

a partir de 1,99% ao mês 

 

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

acroeconomia/saque-do-fgts-

antecipacao-do-13-entenda-as-

medidas-de-incentivo-economia-do-

pacote-do-governo-25437234   

 

Retorne ao índice 
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https://oglobo.globo.com/economia/governo-usa-3-bi-do-fgts-para-estimular-emprestimos-de-trabalhadores-informais-25436704
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/saque-do-fgts-antecipacao-do-13-entenda-as-medidas-de-incentivo-economia-do-pacote-do-governo-25437234
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/saque-do-fgts-antecipacao-do-13-entenda-as-medidas-de-incentivo-economia-do-pacote-do-governo-25437234
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/saque-do-fgts-antecipacao-do-13-entenda-as-medidas-de-incentivo-economia-do-pacote-do-governo-25437234
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/saque-do-fgts-antecipacao-do-13-entenda-as-medidas-de-incentivo-economia-do-pacote-do-governo-25437234
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/saque-do-fgts-antecipacao-do-13-entenda-as-medidas-de-incentivo-economia-do-pacote-do-governo-25437234
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Economia 

Governo zera IOF nas 
operações de combate à 
escassez hídrica 
 
A medida alcança as operações 
destinadas à cobertura, total ou parcial, 
de custos incorridos pelas 
concessionárias e permissionárias para 
combater os efeitos da escassez hídrica 
no País. 

 
Luci Ribeiro, O Estado de S.Paulo 
18 de março de 2022 | 09h39 

 
O presidente Jair Bolsonaro editou 

decreto que zera as alíquotas do IOF nas 

operações de combate à escassez 

hídrica. O ato com a decisão está 

publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) desta sexta-feira, 17. 

 

A medida alcança as operações 

contratadas pela Câmara de 

Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE) destinadas à 

cobertura, total ou parcial, de custos 

incorridos pelas concessionárias e 

permissionárias de serviço público de 

distribuição de energia elétrica para 

combater os efeitos da escassez hídrica 

no País. 

 

A redução do IOF abrange as operações 

contratadas pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) destinadas à cobertura de custos 

para combater os efeitos da escassez 

hídrica no Brasil Foto: JF 

Diorio/Estadão - 31/10/2014 

 

A retirada do imposto "aplica-se 

somente aos fatos geradores ocorridos 

até 31 de dezembro de 2022" e, de 

acordo com o Planalto, o benefício vai 

acarretar uma renúncia estimada em R$ 

188 milhões para o ano de 2022. 

 

"A medida se justifica pela situação de 

escassez hídrica pela qual passa o País, 

que ocasionou prejuízos financeiros ao 

setor elétrico", diz a Secretaria-Geral da 

Presidência da República em nota. "Por 

se tratar de IOF, estão dispensadas as 

exigências sobre renúncia de receitas 

tributárias, previstas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF)", 

acrescenta. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,governo-iof-escassez-
hidrica,70004012306  
 
Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/iof-imposto-sobre-operacoes-financeiras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-iof-escassez-hidrica,70004012306
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-iof-escassez-hidrica,70004012306
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-iof-escassez-hidrica,70004012306
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Economia 

Polarização marcaria o 
abandono explícito da agenda 
de reconstrução da política 
econômica 
 
Se, de fato, ficar restrita à polarização 
Lula-Bolsonaro, a eleição promete se 
converter em mero embate entre 
variantes de populismo 

 

Rogério Werneck*, O Estado de 

S.Paulo 

18 de março de 2022 | 04h00 

 
É preciso ter clareza sobre a real 

natureza do risco político a que estará 

submetida a condução da política 

econômica nas eleições de outubro.  

 

Quando se trata de outras dimensões de 

política pública – relacionadas, por 

exemplo, a educação, saúde, segurança 

pública, costumes, cultura e meio 

ambiente –, faz algum sentido perceber 

a disputa presidencial polarizada, 

entre Bolsonaro e Lula, como um 

embate entre direita e esquerda.  

 

Bolsonaro e Lula; o que estará em jogo, 

em outubro, será um embate entre duas 

visões populistas da condução da 

política econômica.  Foto: Gabriela 

Biló/André Dusek/Estadão 

No que tange à condução da política 

econômica, essa percepção de um 

embate entre direita e esquerda até 

chegou a fazer sentido na eleição de 

2018, pelo menos para quem se deixou 

cair no conto de que Bolsonaro passara a 

ser um discípulo convicto e disciplinado 

de Paulo Guedes. 

 

Na atual campanha presidencial, 

contudo, tal percepção já não faz 

nenhum sentido. O que estará em jogo, 

em outubro, será um embate entre duas 

visões populistas da condução da 

política econômica. Tentar reduzir tal 

embate a um entrechoque entre direita e 

esquerda só dificulta a compreensão do 

que de fato estará em jogo. 

 

Que diferença fundamental há entre as 

propostas de alteração da política de 

preços de combustíveis que vêm sendo 

defendidas por Lula e o PT, de um lado, 

e por Bolsonaro e o Centrão, de outro? 

  

Que diferença há entre a obstinação com 

que o PT se propõe a afrouxar o teto de 

gastos, de um lado, e o inconformismo 

de Bolsonaro e do Centrão com a 

limitação da expansão de despesas 

no Orçamento da União, de outro? 

 

Que forças políticas no Congresso dão, 

hoje, respaldo inequívoco à preservação 

do teto de gastos e da responsabilidade 

fiscal? É bom lembrar do apoio maciço 

de supostos “partidos de oposição” à 

aprovação da PEC dos Precatórios, no 

final de 2021. O PT só votou contra 

porque, na verdade, defendia 

um Auxílio Brasil de R$ 600 por mês. 

 

Na esteira do esgarçamento do 

compromisso do governo com uma 

política econômica realista e coerente, 

pautada pela responsabilidade fiscal, há 

alto risco de que, mais uma vez, a 

campanha presidencial passe ao largo 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair%20bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lula-luiz-inacio-lula-da-silva
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Paulo%20Guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pt-partido-dos-trabalhadores
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Centr%C3%A3o
https://tudo-sobre.estadao.com.br/orcamento-federal-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uniao-federal-governo-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Aux%C3%ADlio%20Brasil
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das questões que verdadeiramente 

importam. 

 

Se, de fato, ficar restrita à polarização 

Lula-Bolsonaro, a eleição promete se 

converter em mero embate entre 

variantes de populismo, mal disfarçadas 

em programas econômicos anódinos dos 

dois candidatos. O que marcaria 

abandono explícito – a meio caminho, se 

tanto – da agenda de reconstrução de 

política econômica que, aos trancos e 

barrancos, o País vinha tentando levar 

adiante, desde 2016. 

 

Essa é a essência do risco político que 

permeia a disputa presidencial de 

outubro. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,rogerio-werneck-lula-
bolsonaro-polarizacao-populismo-
eleicoes-2022,70004011714  
 
Retorne ao índice 
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,rogerio-werneck-lula-bolsonaro-polarizacao-populismo-eleicoes-2022,70004011714
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Economia 

Estados analisam alternativa 
para evitar unificação de ICMS 
sobre diesel 
 
Ideia é estabelecer alíquota máxima e 
permitir reduções a patamares atuais 
como benefício fiscal 
 

17.mar.2022 às 21h59 
Nicola Pamplona 
RIO DE JANEIRO 
 
O secretário de Fazenda do Rio de 

Janeiro, Nelson Rocha, afirmou nesta 

quinta (17) que os governos estaduais 

estudam uma alternativa para evitar que 

a unificação do ICMS sobre o 

diesel cause aumento da carga tributária 

em estados que têm alíquota menor, 

como o próprio Rio e São Paulo. 

 

Segundo ele, a ideia é estabelecer como 

alíquota única o valor equivalente ao 

percentual máximo usado pelos estados, 

hoje em 18% e permitir, em convênio do 

Confaz (Conselho Nacional de Política 

Fazendária) a concessão de benefício 

fiscal sobre o combustível. 

 

 
Movimentação no posto de combustível 

em Santo André, no ABC - Rivaldo 

Gomes - 12.mar.22/Folhapress 

Assim, cada estado poderia cobrar valor 

equivalente à alíquota que cobra 

atualmente. Rocha defende que a 

alternativa não fere a lei complementar 

192, já que estabeleceria uma alíquota 

comum, como prevê o texto. A concessão 

de benefícios fiscais, diz, é prerrogativa 

de convênios do Confaz. 

 

"Estaria atendendo a LC 192 e ao mesmo 

tempo não teria um aumento da carga 

tributária para o consumidor de diesel", 

afirma. 

 

Com ICMS de 12%, o Rio teria que 

aumentar a carga tributária com a 

definição de uma alíquota unificada 

maior. "Uma lei que era para tentar 

minimizar um problema para o 

contribuinte acaba podendo ter o efeito 

contrário", questionou o secretário. 

 

A proposta alternativa foi debatida em 

reunião dos secretários de Fazenda 

nesta quinta, mas ainda é embrionária. 

Os estados têm até o fim do mês para 

definir uma alíquota única sobre o 

diesel. 

 

Caso contrário, a lei prevê que o ICMS 

passe a ser cobrado sobre o preço médio 

dos últimos cinco anos e não sobre o 

preço atual até o fim de 2022 ou a 

definição da alíquota unificada, que deve 

ocorrer, no máximo, até o fim do ano. 

 

Estimativa da IFI (Instituição Fiscal 

Independente) aponta que a cobrança 

do imposto pela média representa uma 

perda de arrecadação de R$ 13,3 bilhões: 

R$ 10 bilhões para os governos 

estaduais e R$ 3,3 bilhões para os 

municípios, que recebem repasses do 

ICMS. 

 

O governo do Rio defende ainda que os 

estados corrijam pela inflação a média 

de preços dos últimos cinco anos, o que 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-sanciona-projeto-de-lei-que-altera-cobranca-do-icms-sobre-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-sanciona-projeto-de-lei-que-altera-cobranca-do-icms-sobre-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-sanciona-projeto-de-lei-que-altera-cobranca-do-icms-sobre-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/estados-podem-perder-r-133-bilhoes-com-mudanca-no-icms-diz-ifi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/estados-podem-perder-r-133-bilhoes-com-mudanca-no-icms-diz-ifi.shtml
http://www.folha.com.br/
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reduziria as perdas com a adoção do 

sistema, caso a alíquota unificada não 

seja definida até o fim do mês. 

 

"A melhor solução é pegar a média 

móvel dos últimos 60 meses atualizado 

pela inflação. Com isso conseguimos 

diminuir a perda. Ainda assim, a perda 

fica em torno de 10%, mas seria muito 

maior sem a correção", afirmou. 

 

No Comsefaz (Comitê Nacional de 

Secretários de Fazenda), a proposta é 

vista com desconfiança, já que a lei 

aprovada pelo Congresso não prevê a 

correção dos valores. 

 

Ao fim da reunião desta quinta, o 

Comsefaz divulgou nota dizendo que o 

colegiado "entendeu a necessidade de 

detalhar ainda mais as consequências de 

alguns dispositivos da LC [lei 

complementar]" e, por isso, nova 

reunião com as equipes técnicas foi 

agendada. 

 

Nesta sexta (18) e na próxima segunda 

(21), o comitê promove reuniões com 

grupo de trabalho que vai estudar 

propostas e avaliar aspectos jurídicos da 

regulamentação da lei. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/estados-analisam-
alternativa-para-evitar-unificacao-de-
icms-sobre-diesel.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Inflação da cesta básica 
supera a média de preços; 
veja ranking 
 
Guerra na Ucrânia deve pressionar 
alimentos a partir de março, diz 
professor 

 
17.mar.2022 às 23h15 
Leonardo Vieceli 
RIO DE JANEIRO 
 
A inflação dos alimentos que compõem 

a cesta básica chegou a 12,67% no 

acumulado de 12 meses até fevereiro no 

Brasil, aponta estudo produzido por 

professores do curso de economia da 

PUCPR (Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná). 

 

Com o resultado, o indicador voltou a 

ficar acima do IPCA (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo), o que 

não ocorria desde outubro do ano 

passado. Até fevereiro, o IPCA 

teve avanço de 10,54% em 12 meses. 

 

 
Ponto comercial vende carnes na capital 

paulista - Rubens Cavallari - 

2.fev.2022/Folhapress 

 

"Toda a população é afetada pela alta 

dos alimentos que compõem a cesta 

básica. As pessoas querem comprar 

produtos como café, açúcar, pão e carne. 

Mas são as classes com renda mais baixa 

que sofrem mais com uma inflação tão 

alta", diz o economista Jackson 

Bittencourt, coordenador do curso de 

economia da PUCPR. 

 

Composto pela variação dos preços de 13 

alimentos, o indicador da cesta básica 

passou a ser divulgado pela universidade 

ao longo do segundo semestre do ano 

passado. Os registros da série 

tiveram início em setembro. 

 

Naquele mês, a inflação da cesta básica 

era ainda maior, estimada em 15,96%. 

Enquanto isso, o IPCA estava em 

10,25%. 

 

Nos meses seguintes, houve uma 

inversão. O indicador que mede a 

variação da cesta perdeu fôlego, sendo 

ultrapassado pelo IPCA em novembro. 

 

A situação, agora, mudou outra vez. A 

variação da cesta básica ganhou mais 

força no início de 2022. Assim, ficou 

novamente acima do índice geral de 

inflação do país. 

 

CESTA SOBE 2,02% EM 
FEVEREIRO 
 
No recorte mensal, a variação da cesta 

básica atingiu 2,02% em fevereiro. A 

taxa foi até menor do que a de janeiro 

(2,27%). Mesmo assim, correspondeu ao 

dobro do IPCA de fevereiro (1,01%). 

 

Segundo o estudo, os 13 alimentos da 

cesta subiram no mês passado. Os 

maiores avanços foram verificados na 

batata-inglesa, que disparou 23,49%, e 

no feijão-carioca, que aumentou 4,77%. 

 

No acumulado de 12 meses, a maior alta 

foi a do café em pó: 61,19%. Em seguida, 

aparece o açúcar cristal, que subiu 

36,30% em igual período. A produção de 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/leonardo-vieceli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/entenda-como-se-forma-no-campo-a-inflacao-de-alimentos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/inflacao-da-cesta-basica-encosta-em-16-em-12-meses-veja-lista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/ipca-como-e-calculado-o-indice-oficial-de-inflacao-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/ipca-como-e-calculado-o-indice-oficial-de-inflacao-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/inflacao-e-a-maior-para-fevereiro-desde-2015-e-vai-a-1054-em-12-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/inflacao-nao-poupa-ninguem-em-fevereiro-indica-ipea.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/pobres-sentem-quase-o-dobro-da-inflacao-frente-a-ricos-em-janeiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/pobres-sentem-quase-o-dobro-da-inflacao-frente-a-ricos-em-janeiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/inflacao-da-cesta-basica-encosta-em-16-em-12-meses-veja-lista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/inflacao-da-cesta-basica-encosta-em-16-em-12-meses-veja-lista.shtml
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ambos foi prejudicada pela crise hídrica 

e por geadas no ano passado. 

 

Na largada de 2022, o clima adverso 

voltou a afetar plantações, pressionando 

preços de alimentos no país. Enquanto 

municípios do Sudeste 

registraram excesso de chuva, o Sul 

amarga período de seca. 

 

GUERRA É RISCO A PARTIR DE 
MARÇO 
 
O avanço até fevereiro ainda não 

contempla o impacto da guerra entre 

Rússia e Ucrânia, que elevou as cotações 

de commodities agrícolas, como trigo, 

milho e soja. 

 

Conforme Bittencourt, o conflito no 

Leste Europeu tende a gerar novas 

pressões sobre os preços da cesta básica 

a partir de março. 

 

Alimentos como o pão francês e o óleo de 

soja, que integram a cesta, devem sentir 

os reflexos diretos da valorização de 

trigo e soja, diz o professor. 

 

Já o mega-aumento dos combustíveis no 

Brasil, associado ao avanço do petróleo 

durante a guerra, tende a elevar os 

custos do transporte de mercadorias, 

trazendo riscos para preços diversos, 

incluindo os da comida, segundo o 

economista. 

 

"A expectativa, infelizmente, é de mais 

pressão inflacionária. A guerra gera 

problemas no mundo inteiro", aponta. 

 

O estudo da PUCPR tem como base os 

dados de alimentos que integram a 

pesquisa do IPCA, calculado pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). 

 

Além do recorte nacional, a pesquisa da 

universidade também mostra a inflação 

da cesta básica na região metropolitana 

de Curitiba. 

 

Na capital paranaense, a alta foi de 

14,10% no acumulado de 12 meses até 

fevereiro. Ou seja, foi maior do que a 

média brasileira (12,67%). 

 

Já o IPCA em Curitiba, no mesmo 

período, foi de 13,17%. Trata-se da maior 

inflação entre as capitais e as regiões 

metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. 

 

Com o aumento dos preços e as 

dificuldades no mercado de trabalho, o 

Brasil passou a registrar mais cenas 

de pessoas em busca de doações de 

comida e até de restos de 

alimentos durante a pandemia. 

 

Em fevereiro, os valores da cesta básica 

aumentaram nas 17 capitais pesquisadas 

pelo Dieese (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos). 

 

O trabalhador que recebeu um salário 

mínimo líquido, ou seja, após o desconto 

de 7,5% da Previdência Social, 

comprometeu 56,11% da renda, em 

média, para adquirir os produtos da 

cesta. Em janeiro, a porcentagem havia 

sido menor, de 55,20%, indica o Dieese. 

 

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

o/2022/03/inflacao-da-cesta-basica-

supera-a-media-de-precos-veja-

ranking.shtml  
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Tese do STF sobre escutas é 
avanço, mas deveria haver 
limite, segundo criminalistas 
 
18 de março de 2022, 8h32 
Por Sérgio Rodas 
 
A decisão do Supremo Tribunal 

Federal de permitir renovações 

sucessivas de interceptações telefônicas 

representa um avanço, pois restringe 

escutas sem justa causa ao exigir a 

fundamentação de cada prorrogação da 

medida. Contudo, seria positivo se 

houvesse um limite para os grampos, 

para evitar a banalização da prática. 

Essa é a opinião de advogados ouvidos 

pela ConJur. 

 

STF permitiu renovações sucessivas 

de interceptações telefônicas 
Reprodução 

 

O Plenário do Supremo, nesta quinta-

feira (17/3), firmou a seguinte tese de 

repercussão geral: "São lícitas as 

sucessivas renovações de interceptações 

telefônicas desde que: i) verificados os 

requisitos do artigo 2º da Lei 

9.296/1996; e ii) demonstrada a 

necessidade da medida diante de 

elementos concretos e a complexidade 

da investigação, a decisão judicial inicial 

e as prorrogações sejam devidamente 

motivadas, com justificativa legítima, 

ainda que sucinta, a embasar a 

continuidade das investigações. São 

ilegais as motivações padronizadas ou 

reproduções de modelos genéricos sem 

relação com o caso concreto". 

 

O criminalista Alberto Zacharias 

Toron elogia a decisão: "É um grande 

avanço em termos de impedir as escutas 

prospectivas, verdadeiras pescarias que 

eternizavam escutas sem justa causa", 

disse ele, fazendo referência ao fishing 

expedition. Esse conceito compreende a 

ideia de inquérito, busca e apreensão ou 

interceptação telefônica 

desnecessariamente extensa ou não 

relacionada ao processo, com o objetivo 

de obter provas para fundamentar novas 

ações e acusações. 

 

Antônio Carlos de Almeida Castro, 

o Kakay, que atuou no caso, lembra que 

a jurisprudência do STF já vinha se 

firmando no sentido de autorizar 

renovações sucessivas da interceptação 

caso a caso, desde que fundamentadas. 

Afinal, em investigações mais 

sofisticadas, não é possível preservar os 

limites da Lei das Interceptações 

Telefônicas (Lei 9.296/1996), de 15 dias 

prorrogáveis por mais 15. No entanto, 

Kakay ressaltou a importância de as 

renovações serem devidamente 

justificadas. 

 

"O que não se pode é alongar o prazo 

tantas vezes quanto for necessário e não 

ter o cuidado de que cada 

fundamentação seja feita com a análise 

de um pedido específico e que justifique 

a prorrogação", declarou ele, 

ressaltando que a jurisprudência precisa 

definir os critérios para considerar uma 

renovação de escuta "devidamente 

motivada". 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-18/tese-renovacoes-escutas-avanco-deveria-haver-limite#author
https://www.conjur.com.br/2022-mar-17/stf-permite-renovacoes-sucessivas-interceptacoes-telefonicas
https://www.conjur.com.br/2022-mar-17/stf-permite-renovacoes-sucessivas-interceptacoes-telefonicas
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A tese firmada pelo Supremo é 

importante por proibir que as 

prorrogações de escutas sejam 

autorizadas com base em motivações 

padronizadas, avalia o professor de 

Processo Penal da Universidade de São 

Paulo Gustavo Badaró. Contudo, ele 

opina que deveria haver um limite de 

tempo para os grampos. 

 

"Sem limitação temporal, a 

interceptação telefônica deixa de ser 

restrição de direito e pode se 

transformar em verdadeira supressão do 

direito de liberdade de comunicação 

telefônica. Mas essa já era a posição do 

STF, que admitia tantas renovações 

quantas necessárias. O julgamento, 

portanto, consolida a posição do 

tribunal". 

 

O ex-professor de Direito Processual 

Penal da Universidade do Rio de 

Janeiro Geraldo Prado considera a 

tese um avanço em relação às práticas 

penais mais frequentes em nossos 

tribunais, "práticas que têm sido causa 

de abusos e arbitrariedades". 

 

Porém, o advogado destaca que toda 

interpretação constitucional que 

comprima garantias, contra texto 

expresso da própria Carta Magna, 

"configura inadmissível mutação 

constitucional" — como ocorreu na tese 

fixada pelo Supremo. 

 

"A concessão que o STF faz à repressão 

penal, admitindo interceptação por 

prazo superior a 30 dias — e até a 60 

dias, prazo máximo do estado de defesa 

(artigo 136, parágrafo 2°, da 

Constituição) — enseja perigoso 

precedente, porque tende a ser uma 

maneira de contornar a proibição 

contida no artigo 60, parágrafo 4°, IV, da 

Constituição [que veda a abolição de os 

direitos e garantias individuais]. Na 

prática, interceptações por prazo 

superior a 30 dias raramente atendem a 

interesses legítimos, especialmente 

quando Ministério Público e Judiciário 

não fiscalizam sua execução", analisa 

Prado. 

 

Nessa mesma linha, o 

criminalista Fernando Augusto 

Fernandes declara que o STF não 

observou os limites temporais 

estabelecidos pela Constituição (60 dias, 

para o estado de sítio) e pela Lei das 

Interceptações Telefônicas (30 dias). 

 

"O professor Geraldo Prado há anos 

aponta esses limites, e o Superior 

Tribunal de Justiça acatou a tese no 

passado. O STF não analisou a 

constitucionalidade que lhe cabe, mas 

aspectos de legalidade. E, nesses, 

ultrapassou os limites da própria lei. 

Portanto, a decisão foge à legalidade e 

aos aspectos constitucionais, passando a 

legislar e mudar texto de lei, o que não 

cabe ao STF na divisão de poderes", 

afirma Fernandes. 

 

Eficácia paquidérmica 

 

O professor de Direito Processual Penal 

da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul Aury Lopes 

Jr. manifesta ceticismo quanto à tese 

firmada pelo Supremo. 

 

"A tese é cosmética, de eficácia 

epidérmica. Isso porque continua 

invocando cláusulas genéricas, já 

constantes em outras decisões, como 

'verificados os requisitos', 'demonstrada 

a necessidade', 'elementos concretos' e a 

'complexidade da investigação'. Bom, 

mas isso é o que o julgador quiser que 

seja. Não resolvemos o problema da 

banalização da interceptação telefônica, 

nem o do decisionismo na 

fundamentação". 
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Além disso, Lopes Jr, que é colunista 

da ConJur, ressalta que é preciso 

estabelecer um prazo máximo de 

duração das escutas e estabelecer 

critérios mais objetivos e concretos para 

permitir a prorrogação delas. 

 

O professor ainda destaca a importância 

do juiz das garantias para garantir 

sentenças mais imparciais em casos que 

tenham interceptações telefônicas. Sem 

ele, o julgador que autoriza a escuta e 

fica prorrogando-a, ao julgar o caso, 

estará contaminado pelas informações 

que obteve anteriormente. 

 

O juiz das garantias foi criado pela lei 

"anticrime" (Lei 13.964/2019), mas sua 

implementação foi suspensa em janeiro 

de 2020 por liminar do presidente do 

STF, Luiz Fux. 

  

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

18/tese-renovacoes-escutas-avanco-

deveria-haver-limite  
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STJ concede liberdade a 
homem que passou 11 anos 
preso à espera do julgamento 
 
18 de março de 2022, 11h43 
 
Diante da demora injustificada no 

trâmite processual, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, relaxou a prisão de um 

homem preso preventivamente há cerca 

de 11 anos pela suposta prática dos 

crimes de tráfico de drogas, associação 

para o narcotráfico e associação 

criminosa. 

 

O acusado de tráfico estava preso desde 

2010 Reprodução  

 

O ministro Rogerio Schietti Cruz, relator 

do pedido de habeas corpus, considerou 

"manifestamente desproporcional" o 

tempo de prisão preventiva do acusado. 

 

Alegando que o réu responde a outros 

processos criminais e que o caso dos 

autos envolve mais de 40 acusados, o 

Tribunal de Justiça de Pernambuco 

negou o pedido de liberdade 

apresentado pela Defensoria Pública. Ao 

STJ, a defensoria reiterou que o excesso 

de prazo para o término da instrução do 

processo afronta o princípio da 

razoabilidade. 

 

Schietti já havia concedido liminar para 

que o réu aguardasse em liberdade o 

julgamento definitivo do HC. Para o 

magistrado, apesar de o processo ser 

complexo, não é razoável a manutenção 

da prisão cautelar do acusado, "sem 

julgamento sequer em primeiro grau, 

pelo astronômico prazo de mais de 11 

anos, superior ao somatório das penas 

mínimas previstas para cada um dos 

delitos imputados ao réu (que totaliza, 

na espécie, dez anos e quatro meses)". 

 

Quanto à situação causada pela Covid-

19, o relator apontou que não é 

admissível que se utilize tal 

circunstância para justificar o 

"exacerbado tempo decorrido para que 

se conclua a instrução processual", uma 

vez que a prisão provisória do réu 

ocorreu em novembro de 2010, quase 

dez anos antes do início da pandemia. 

Segundo ele, "chega a ser desrespeitosa 

à inteligência" essa pretensa justificativa 

para a longa duração do processo e da 

prisão provisória. 

 

O relator ressaltou também que o fato de 

o acusado ter antecedentes criminais, 

embora possa justificar a prisão 

preventiva, pelo risco de reiteração 

delitiva, não permite que o processo se 

prolongue por tempo indeterminado. 

 

Por fim, de acordo com o magistrado, a 

primeira instância não deixou claro se já 

foi colhido algum depoimento em juízo, 

de modo que não se pode afirmar, 

"sequer, que já foi iniciada a instrução 

processual, menos ainda haver 

prognóstico de seu encerramento em 

data próxima". 

 

Schietti acrescentou que, caso os demais 

acusados estejam em situação idêntica 
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— privados de liberdade cautelarmente 

desde novembro de 2010 —, devem ser 

igualmente beneficiados com o 

relaxamento da prisão, a partir de 

avaliação a ser feita pelo juiz de primeiro 

grau. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

HC 715.224 

  
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
18/stj-concede-liberdade-homem-
preso-preventivamente-11-anos  
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Preventiva só se justifica se 
cautelares menos gravosas 
não tiverem efeito 
 
18 de março de 2022, 7h27 
Por Danilo Vital 
 
A prisão preventiva somente deve ser 

imposta quando se mostrar incabível a 

substituição por outra medida cautelar 

menos gravosa, conforme disposto no 

artigo 282, parágrafo 6º do Código de 

Processo Penal. 

 

Ministro Noronha ressaltou que, para 

crimes cometidos em razão da profissão 

de médico, suspender exercício 

cautelarmente basta 
Gustavo Lima 

 

Com esse entendimento, a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça concedeu a 

ordem de ofício em Habeas Corpus para 

revogar prisão preventiva imposta a 

médico acusado de crimes de violação 

sexual mediante fraude contra 

pacientes. 

 

O acusado chegou primeiro foi preso por 

ordem do juízo de primeiro grau, que 

depois substituiu a medida por 

cautelares diversas, entre elas a 

proibição do exercício da medicina e 

suspensão da inscrição médica. Com 

isso, entendeu que a ordem pública 

estava resguardada. 

 

O Ministério Público recorreu, e o 

Tribunal de Justiça do Pará deu 

provimento para restabelecer a prisão. A 

corte levou em conta a periculosidade do 

acusado, a partir do modus operandi e 

da conduta "abjeta e asquerosa" no 

exercício "de tão nobre profissão da 

medicina". 

 

Na 5ª Turma, prevaleceu o voto 

divergente do ministro João Otávio de 

Noronha, para quem o modo como o 

crime foi supostamente cometido e a 

suspensão do exercício da profissão 

indicam que a prisão preventiva é 

realmente desnecessária. 

 

"Ora, se o modo de atuação do agravante 

estava diretamente relacionado ao 

exercício da profissão médica para 

perpetração dos crimes de violação 

sexual mediante fraude — não havendo 

nos autos notícias da prática delitiva em 

outros contextos —, entendo que a 

imposição da cautelar de proibição do 

exercício da medicina e de suspensão da 

inscrição médica, somada a outras 

medidas cautelares pertinentes, são 

suficientes para prevenção da reiteração 

criminosa e preservação da ordem 

pública", concluiu. 

 

A posição atende à jurisprudência do 

STJ, no sentido de que a custódia 

prisional somente se justifica na 

hipótese de impossibilidade que, por 

instrumento menos gravoso, seja 

alcançado idêntico resultado 

acautelatório. 

 

A posição foi acompanhada por maioria 

de votos, pelos ministros Reynaldo 

Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel 

Ilan Paciornik. 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-18/preventiva-justifica-outras-cautelares-nao-tiverem-efeito#author
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Ficou vencido o relator, desembargador 

convocado Jesuíno Rissato. Ele 

entendeu que a prisão está devidamente 

fundamentado em dados concretos 

extraídos dos autos, que evidenciam que 

a liberdade do ora paciente acarretaria 

risco à ordem pública. Apontou a 

periculosidade do acusado e a gravidade 

concreta da conduta. 

 

HC 699.362 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
18/preventiva-justifica-outras-
cautelares-nao-tiverem-efeito  
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Lewandowski nega pedido 
para destravar revisão da 
vida toda 
 
O ministro não vislumbrou nenhuma 
teratologia, ilegalidade ou abuso 
flagrante no pedido de destaque 
apresentado por Nunes Marques. 
 
sexta-feira, 18 de março de 2022 
 
O ministro Ricardo Lewandowski, 

do STF, negou mandado de segurança 

formulado pela Faapego - Federação 

das Associações dos Aposentados e 

Pensionistas no Estado de Goiás para 

anular o pedido de 

destaque apresentado por Nunes 

Marques no caso que ficou conhecido 

como revisão da vida toda. 

 

O processo foi retirado do plenário 

virtual quando todos os ministros já 

haviam votado e o placar estava 6 a 5 a 

favor dos aposentados. 

 

 Reveja toda a cronologia 

clicando aqui. 

 

 
Lewandowski nega pedido para 

destravar revisão da vida 

toda.(Imagem: Rosinei 

Coutinho/SCO/STF) 

 

A ação 

 

A Faapego impetrou mandado de 

segurança contra o pedido de destaque 

apresentado por Nunes Marques nos 

autos do RE 1.276.977, de relatoria do 

ministro aposentado Marco Aurélio. A 

entidade aduz que a requisição de 

Nunes foi teratológica. 

 

"[...] Conforme interpretação das 

normas aplicáveis, pode-se afirmar 

que, em tese, a autoridade impetrada 

deveria ter formulado o pedido de 

destaque nos seguintes momentos: (1º) 

quando tomara conhecimento de que a 

matéria veiculada no RE 1.276.977 iria 

a plenário virtual, conforme 

submetida originariamente pelo 

Relator; (2º) antes de proferir o seu 

voto, entendendo que a matéria 

demandaria debate presencial dos 

Ministros; e (3º) antes da liberação da 

integralidade dos votos, momento em 

que já teria conhecimento do 

resultado." 

 

O relator do caso, ministro 

Lewandowski, porém, julgou o pedido 

incabível. S. Exa. pontuou que a 

jurisprudência do STF é pacífica no 

sentido da impossibilidade de 

impetração de mandado de segurança 

contra atos praticados por ministro ou 

pelo colegiado do próprio Tribunal, 

salvo nas hipóteses de teratologia, 

ilegalidade ou abuso flagrante. 

 

"No caso, não vislumbro hipótese de 

teratologia, ilegalidade ou abuso 

flagrante, uma vez que a norma 

regimental é clara ao estabelecer que 

'[t]odos os processos de competência 

do Tribunal poderão, a critério do 

relator ou do ministro vistor com a 

concordância do relator, ser 

submetidos a julgamento em listas de 

processos em ambiente presencial ou 

eletrônico, observadas as respectivas 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/ricardo-lewandowski
https://www.migalhas.com.br/quentes/361054/revisao-da-vida-toda-nunes-marques-pede-destaque-e-decisao-e-adiada
https://www.migalhas.com.br/quentes/361054/revisao-da-vida-toda-nunes-marques-pede-destaque-e-decisao-e-adiada
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/kassio-nunes-marques
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/kassio-nunes-marques
https://www.migalhas.com.br/quentes/361390/voto-de-marco-aurelio-na-revisao-da-vida-toda-sera-mantido
https://www.migalhas.com.br/
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competências das Turmas ou do 

Plenário' (art. 21-B, RISTF - grifei)." 

 

Assim, não constatou qualquer vício no 

ato impugnado que pudesse 

caracterizar ofensa a direito líquido e 

certo da impetrante, sob nenhum dos 

aspectos por ela sustentado. 

 

 Processo: MS 38.470 

 

Leia a íntegra da decisão. 

 

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

/361809/lewandowski-nega-pedido-

para-destravar-revisao-da-vida-toda  

 

Retorne ao índice 

  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6363437
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/2494E9A449C36A_decisao-lewandowski.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/361809/lewandowski-nega-pedido-para-destravar-revisao-da-vida-toda
https://www.migalhas.com.br/quentes/361809/lewandowski-nega-pedido-para-destravar-revisao-da-vida-toda
https://www.migalhas.com.br/quentes/361809/lewandowski-nega-pedido-para-destravar-revisao-da-vida-toda
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Gradiente x Apple: STF 
decidirá sobre exclusividade 
do termo "iPhone" 
 
Em 2000, a empresa Gradiente 
depositou no INPI a marca "IPHONE". 
O registro foi deferindo em 2008, mas, 
nesse momento, a Apple já 
comercializava seus produtos no Brasil. 
 
sexta-feira, 18 de março de 2022 
 
O STF vai discutir o direito de 

propriedade e o uso exclusivo do 

termo "iPhone" em disputa judicial que 

envolve a Gradiente e a Apple. Por 

unanimidade, a Corte reconheceu a 

repercussão geral da matéria, objeto 

ARE 1.266.095.  

 

 
STF vai decidir sobre exclusividade do 

termo "iPhone".(Imagem: Nelson Jr. | 

SCO | STF) 

 

O caso no STF trata de ação proposta 

pelo Grupo Gradiente contra a Apple e 

versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis sobre o termo "iPhone". 

 

No ano de 2000, o Grupo Gradiente 

conta que depositou perante o INPI o 

registro da marca "G GRADIENTE 

IPHONE", antes de a Apple 

comercializar seu produto no Brasil. 

 

Anos mais tarde, já com a atividade da 

Apple no Brasil, a empresa da maçã 

procurou a Justiça e conseguiu anular 

parcialmente o registro da marca "G 

GRADIENTE IPHONE". O juízo de 1º 

grau havia entendido que o INPI, no 

momento da concessão da marca (em 

2008), deveria ter considerado a 

situação mercadológica do sinal 

"iPhone". Nesse sentido, o juízo 

singular condenou o Instituto a anular 

a decisão concessória de registro e 

republicá-la no Órgão Oficial. 

 

O TRF da 2ª região confirmou a 

sentença para determinar que o Grupo 

Gradiente se abstivesse de utilizar a 

expressão "iPhone" isoladamente. Os 

desembargadores anotaram o 

seguinte: "indubitável que, quando os 

consumidores e o próprio mercado 

pensam em iPhone, estão tratando do 

aparelho da Apple". 

 

O colegiado acrescentou, ainda, que a 

permissão para o Grupo Gradiente 

utilizar a expressão "iPhone" 

representaria imenso prejuízo para a 

Apple, "pois toda fama e clientela do 

produto decorreram de seu nível de 

competência e grau de excelência". 

 

Repercussão geral 

 

Foi a partir dessa decisão que o caso 

chegou ao STF. O Grupo Gradiente 

argumenta que a decisão do TRF-2 

atinge o direito de propriedade e o 

princípio da livre concorrência, 

violando de forma direta tais princípios. 

 

A empresa sustentou ter preenchido os 

requisitos legais para efetuar o registro 

da marca e que, ao ter sido subtraída a 

exclusividade de uso sobre o termo 

"iPhone", houve violação direta ao à 

Constituição Federal, no que assegura 

ao titular do registro da marca as 

prerrogativas de proprietário. 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5897510
https://www.migalhas.com.br/quentes/187186/apple-pode-utilizar-termo-iphone-no-brasil
https://www.migalhas.com.br/
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Os ministros, então, reconheceram a 

repercussão geral da matéria por 

unanimidade. O caso, todavia, ainda 

não tem data para julgamento. O relator 

é o ministro Dias Toffoli. 

 

 Processo: ARE 1.266.095 

 

Posicionamento 

 

Os advogados Igor Mauler Santiago e 

Kakay atuam no caso pelo Grupo 

Gradiente. "A empresa brasileira - que 

em 2000 registrou o termo IPHONE no 

INPI, sete anos antes do lançamento 

mundial da Apple - segue confiando 

que o Supremo reconhecerá a sua 

exclusividade sobre a marca em 

território nacional", disseram os 

advogados. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361838/gradiente-x-apple-stf-
decidira-sobre-exclusividade-do-termo-
iphone  
 
Retorne ao índice 
  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5897510
https://www.migalhas.com.br/quentes/361838/gradiente-x-apple-stf-decidira-sobre-exclusividade-do-termo-iphone
https://www.migalhas.com.br/quentes/361838/gradiente-x-apple-stf-decidira-sobre-exclusividade-do-termo-iphone
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https://www.migalhas.com.br/quentes/361838/gradiente-x-apple-stf-decidira-sobre-exclusividade-do-termo-iphone
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Parlamentar chamado de 
"porcalhão do Senado" não 
será indenizado 
 
Juiz de RR julgou improcedente ação 
ajuizada em face de O Antagonista e 
Crusoé. 
 
sexta-feira, 18 de março de 2022 
 
Não houve abuso no exercício da 

liberdade de imprensa e de veiculação 

de informações em reportagens 

jornalísticas que usaram expressões 

como "porcalhão do Senado" e "senador 

do dinheiro nas nádegas" para se referir 

ao senador Chico Rodrigues. Assim 

decidiu o juiz de Direito Air Marin 

Junior, do 2º JEC de Boa Vista/RR, ao 

absolver O Antagonista e a Crusoé. 

 

 
Chico Rodrigues foi chamado de 

"senador do dinheiro nas 

nádegas".(Imagem: Waldemir 

Barreto/Agência Senado) 

 

O senador ingressou em juízo alegando 

que reportagens jornalísticas 

veiculadas no website O Antagonista, e 

repercutidas pela revista Crusoé, de sua 

responsabilidade jurídica, teriam 

divulgado informações inverídicas e 

ofensivas/injuriosas em seu desfavor, 

causando-lhe prejuízo de natureza 

moral, passível de reparação. 

 

Ao analisar os autos, o juiz verificou que 

as matérias veiculam informações de 

conhecimento geral e notório, a uma 

porque decorreu de fatos apurados em 

operação da Polícia Federal no âmbito 

de inquérito policial instaurado para 

apurar suposto desvio de verba pública, 

a duas porque tais fatos foram 

veiculados nos mais diversos jornais de 

todo o país. 

 

"Demais disto, o teor da redação 

promovida pela parte ré possui em sua 

essência informações de cunho 

estritamente informativo, de interesse 

público, tratando sobre o episódio 

ocorrido, as repercussões políticas dele 

decorrentes e o desenrolar das 

apurações/investigações realizadas 

pela Polícia Federal." 

 

De acordo com o magistrado, apesar de 

os veículos adotarem em sua redação 

termos jocosos e ácidos, como 

"porcalhão do Senado", "senador do 

dinheiro nas nádegas" e expressões 

similares, tais termos não são 

suficientes a macular a honra e a 

imagem do senador, por estarem 

relacionados estritamente à sua atuação 

política e a fatos amplamente 

divulgados na mídia. 

 

"Como pessoa pública, a parte autora 

está sujeita ao controle e às críticas da 

sociedade, porquanto atua (ou deveria 

atuar) em favor dos interesses desta." 

 

Com efeito, entendeu que não houve 

abuso no exercício da liberdade de 

imprensa e de veiculação de 

informações, uma vez que o seu teor 

expressou nítido cunho informativo e 

de interesse da coletividade, sem 

qualquer intuito de exposição da 

imagem, da vida privada e da honra 

pessoais do autor, mas tão somente de 

informar a sociedade com base em 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/chico-rodrigues
https://www.migalhas.com.br/quentes/335204/senador-chico-rodrigues-explica-que-escondeu-dinheiro-na-cueca-para-pagar-funcionarios
https://www.migalhas.com.br/quentes/335204/senador-chico-rodrigues-explica-que-escondeu-dinheiro-na-cueca-para-pagar-funcionarios
https://www.migalhas.com.br/
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eventos concretos e de conhecimento 

geral e notório. 

 

A defesa do veículo de comunicação é 

patrocinada pelo advogado André 

Marsiglia Santos, do 

escritório Lourival J. Santos 

Advogados | L+ Speech/Press, 

especializado em liberdades. 

 

 Processo: 0817177-

63.2021.8.23.0010 

 

Acesse a decisão. 

 

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

/361831/parlamentar-chamado-de-

porcalhao-do-senado-nao-sera-

indenizado  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/026C88A5CC0788_decisao-chico-rodrigues.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/361831/parlamentar-chamado-de-porcalhao-do-senado-nao-sera-indenizado
https://www.migalhas.com.br/quentes/361831/parlamentar-chamado-de-porcalhao-do-senado-nao-sera-indenizado
https://www.migalhas.com.br/quentes/361831/parlamentar-chamado-de-porcalhao-do-senado-nao-sera-indenizado
https://www.migalhas.com.br/quentes/361831/parlamentar-chamado-de-porcalhao-do-senado-nao-sera-indenizado
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ADI 5165 e a liquidação 
antecipada de seguro garantia 
ou carta fiança 
 
Embora tenha julgado improcedente a 
ação, STF esclarece questão 
controvertida na jurisprudência 
 
ANDRÉ GARCIA LEÃO REIS 
VALADARES 
ANDRESSA MENDES DE SOUZA 
GABRIELA PROENCA CARDOSO 
VIOTTI CAMPOS 
18/03/2022 05:48 
 

Sede do Supremo Tribunal Federal. 

Crédito: Carlos Moura/SCO/STF 

 

O plenário virtual do STF finalizou, no 

dia 19 de fevereiro de 2022, o 

julgamento da ADI 5165. A Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo 

Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (CFOAB), tinha 

como objetivo principal a declaração de 

nulidade parcial da adoção da norma 

estabelecida no art. 739-A do CPC/1973 

(atual art. 919 do CPC/2015) nas 

execuções fiscais, ao argumento de que 

sua aplicação, nesses casos específicos, 

ofenderia de forma direta e irremediável 

garantias individuais basilares do 

Estado democrático de Direito. O 

tribunal, no entanto, julgou 

improcedente, de forma unânime, o 

pleito apresentado pela OAB. 

 

Esta ação foi proposta após o julgamento 

do REsp n. 1.272.827/PE pela 1ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Naquela oportunidade, o STJ declarou o 

art. 739-A do CPC/73 aplicável às 

execuções fiscais, de maneira que os 

embargos à execução do devedor, em 

regra, não teriam efeito suspensivo. 

 

Nesse sentido, quando do ajuizamento 

da ADI, um dos argumentos utilizados 

pelo CFOAB seria que a interpretação do 

STJ violaria os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, além 

do contraditório, da ampla defesa, do 

devido processo legal, do direito de 

propriedade e da isonomia, pois “conduz 

à expropriação de bens do contribuinte 

antes da confirmação da procedência 

do débitos pelo Estado-juiz”. 

 

Contudo, a relatora, ministra Cármen 

Lúcia, concluiu não haver ofensas aos 

princípios constitucionais elencados 

pela CFOAB ao se aplicar os arts. 739-A 

do CPC/1973 e 919 do CPC/2015 às 

execuções fiscais. Ela se baseou, 

sobretudo, no entendimento de que as 

normas supracitadas conferem ao juízo 

a possibilidade de concessão do efeito 

suspensivo aos embargos à execução a 

partir da situação concretamente posta à 

sua apreciação, oportunidade em que 

será ponderado “o direito do exequente 

à tutela judicial efetiva e os direitos do 

executado ao contraditório e à ampla 

defesa, à luz da verossimilhança dos 

fundamentos dos embargos à execução 

e da existência de perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação”. 

 

É de se destacar, porém, o trecho do voto 

da relatora no qual se afirma que, 

mesmo quando os embargos não são 

dotados de efeito suspensivo pelo juízo, 

https://www.jota.info/autor/andre-garcia-leao-reis-valadares
https://www.jota.info/autor/andre-garcia-leao-reis-valadares
https://www.jota.info/autor/andressa-mendes-de-souza
https://www.jota.info/autor/gabriela-proenca-cardoso-viotti-campos
https://www.jota.info/autor/gabriela-proenca-cardoso-viotti-campos
https://www.jota.info/tudo-sobre/supremo-tribunal-federal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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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. Esse foi, aliás, o motivo 

pelo qual a ministra entendeu não haver 

inconstitucionalidade nas normas 

questionadas. 

 

Este trecho do voto traz novas reflexões 

sobre questão controvertida na 

jurisprudência: é possível a liquidação 

antecipada de seguro garantia ou carta 

fiança antes do trânsito em julgado dos 

embargos do contribuinte? 

 

De fato, são conhecidas algumas 

decisões, inclusive do STJ, que 

permitem a liquidação antecipada dessa 

modalidade de garantia, exigindo-se, da 

instituição bancária, a realização do 

depósito judicial dos valores segurados. 

Mesmo nessa hipótese, porém, o 

levantamento desses valores pela 

Fazenda Pública fica vedado até o 

trânsito em julgado. 

 

Existe também, sobretudo nos Tribunais 

Regionais Federais da 2ª, 3ª e 4ª 

Regiões, o posicionamento de que a 

liquidação do seguro garantia ou da 

carta fiança somente pode ocorrer após 

o trânsito em julgado. 

 

Com efeito, o mencionado trecho do 

voto da ministra Cármen Lúcia parece 

ter jogado luzes nessa controvérsia, pois 

estabeleceu, de forma bastante clara, o 

limite do prosseguimento da execução 

fiscal, mesmo naqueles casos em que 

não é concedido o efeito suspensivo aos 

embargos. Esse limite, como se viu, é a 

expropriação da garantia. 

 

E, nessa perspectiva, o entendimento 

firmado na ADI 5165 confirma a 

impossibilidade da liquidação de seguro 

garantia ou de carta fiança antes do 

trânsito em julgado dos embargos do 

contribuinte. 

 

Em primeiro lugar, porque a liquidação 

antecipada do seguro garantia ou da 

carta de fiança equivaleria à 

concretização da satisfação da garantia, 

já que compreende o exaurimento de sua 

finalidade: a entrega do dinheiro. Deste 

modo, tendo o devedor oferecido a 

garantia na forma que lhe permite o art. 

9º, II, da Lei de Execuções Fiscais (isto 

é, o seguro garantia ou a carta fiança), 

forçá-lo a depositar o valor em juízo 

antes do trânsito em julgado dos seus 

embargos consiste em verdadeira 

expropriação dos seus bens. 

 

Em segundo lugar, porque a liquidação 

antecipada do seguro garantia ou da 

carta fiança não faz prevalecer, num 

juízo de ponderação, o interesse do 

credor à luz da menor onerosidade do 

devedor. É que, nessa hipótese, o 

executado seria submetido ao ônus 

patrimonial de arcar com a quantia 

depositada pela seguradora, sem que 

aquele valor seja revertido em favor da 

União, que deverá aguardar o trânsito 

em julgado da demanda para levantá-lo. 

 

Assim, a liquidação do seguro garantia 

apenas causaria prejuízo ao devedor, 

sem ganho efetivo para o interesse do 

credor ou para a segurança do resultado 

do processo, que continuariam 

incólumes com o seguro garantia ou com 

a carta fiança ofertada. 

 

Por fim, em terceiro lugar, a confirmar 

as duas razões anteriores, porque a Lei 

de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80) 

regulamenta, juntamente com o CPC, a 

alienação antecipada dos bens. O art. 21 

da LEF autoriza a liquidação antecipada 

de bens, hipótese em que o produto 

arrecadado será depositado em garantia 

da execução e somente poderá ser 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm
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levantado após o trânsito em julgado. Já 

o art. 852 do CPC regulamenta a 

liquidação antecipada da garantia, 

permitindo-a apenas quando (i) se tratar 

de veículos automotores, de pedras e 

metais preciosos e de outros bens 

móveis sujeitos à depreciação ou à 

deterioração ou (ii) houver manifesta 

vantagem. 

 

Desta forma, tal previsão é inaplicável ao 

seguro garantia ou à carta de fiança, 

pois, nos casos aqui tratados, o valor 

garantido é devidamente atualizado na 

forma exigida pela PGFN. Isto é, não se 

vislumbra risco de depreciação da 

garantia ou manifesta vantagem para a 

segurança do juízo na sua liquidação 

antecipada. 

 

Diante dessas considerações, embora o 

STF tenha julgado improcedente a ADI 

5165, extrai-se importante 

esclarecimento sobre questão 

controvertida na jurisprudência: 

estabelecido o limite do prosseguimento 

da execução fiscal (a expropriação do 

bem), conclui-se pela impossibilidade da 

liquidação de seguro garantia ou de 

carta fiança antes do trânsito em julgado 

dos embargos do contribuinte. 

 

ANDRÉ GARCIA LEÃO REIS 

VALADARES – Doutorando e mestre 

em direito pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Advogado do 

Botelho Carvalho Horta Ibraim Spagnol 

Advogados. Membro do Instituo de 

Direito Processual (IDPro). Autor do 

livro "O julgamento nos tribunais: 

colegialidade e deliberação" 

ANDRESSA MENDES DE SOUZA – 

Mestranda e graduada em direito pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). Advogada do Botelho Carvalho 

Horta Ibraim Spagnol Advogados. 

Membro da Associação Brasileira de 

Direito Tributário (ABRADT) e do grupo 

de pesquisa “Argumentação, Direito e 

Inovação”, cadastrado junto ao CNPQ. 

Pós-graduanda em direito tributário 

pelo Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários (IBET) e em prática 

processual civil pela Escola Mineira de 

Direito (EMD) 

GABRIELA PROENCA CARDOSO 

VIOTTI CAMPOS – Graduada em 

direito pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Advogada do 

Botelho Carvalho Horta Ibraim Spagnol 

Advogados. Pós- graduanda em direito 

tributário pelo Instituto Brasileiro de 

Estudos Tributários (IBET) 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/adi-5165-liquidacao-
antecipada-seguro-garantia-carta-
fianca-18032022  
 

Retorne ao índice 
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Carf afasta exigência de Cebas 
no recolhimento de PIS sobre 
folha 
 
Prevaleceu entendimento de que 
decisões do STF sobre tema afastam 
exigência da certificação, se observados 
requisitos do CTN 
 
MARIANA RIBAS 
18/03/2022 07:03 
 
comentários 

Crédito: André Corrêa/Agência Senado 

 

A 3ª Turma da Câmara Superior do 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) afastou a exigência do 

Certificado de Entidades Beneficentes 

de Assistência Social (Cebas) no 

recolhimento do PIS sobre a folha de 

salários, conforme o artigo 13 da Medida 

Provisória (MP) 2158-35/2001. 

Prevaleceu o entendimento de que 

decisões do Supremo Tribunal Federal 

(STF) sobre o tema afastam a exigência 

da certificação, se observados os 

requisitos do artigo 14 do Código 

Tributário Nacional (CTN). A decisão se 

deu por desempate pró-contribuinte 

(Iuni Educacional S.A). 

 

O dispositivo do CTN dispõe sobre os 

requisitos que as entidades sem fins 

lucrativos devem seguir para usufruir da 

imunidade tributária das contribuições 

sociais, e não exige o Cebas. 

 

O artigo 13 da MP 2158-35/2001 

estabelece que a contribuição para o PIS 

deve ser determinada com base na folha 

de salários, à alíquota de 1%, pelas 

instituições de educação sem fins 

lucrativos. O contribuinte, uma entidade 

de ensino, recolheu o PIS conforme a 

medida provisória e foi autuado. Para a 

fiscalização, a apuração da contribuição 

está incorreta, devendo ser apurada 

sobre o faturamento, uma vez que não 

teria sido apresentado o Cebas, previsto 

no inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91. 

 

De acordo com o dispositivo, detém 

imunidade tributária a “entidade que 

seja portadora do Certificado e do 

Registro de Entidade de Fins 

Filantrópicos”. Em 2019, em julgamento 

do Recurso Especial (RE) 566.622, o 

STF declarou constitucional o 

dispositivo, porém entendeu que as 

exigências para emissão do Cebas 

devem-se dar por lei complementar. No 

entanto, os requisitos a serem 

observados pelas entidades para a 

certificação foram dispostos por leis 

ordinárias (Lei 8.212/91 e Lei 

12.101/09). 

 

Para a relatora, conselheira Erika Costa 

Camargos Autran, o PIS deve ser 

calculado com base na folha de salários, 

como estabelece a medida provisória, 

em razão de não existir exigência para a 

emissão do Cebas por meio de uma lei 

complementar, conforme entendimento 

do STF. Citou, ainda, o acórdão nº 9303-

010.974, de relatoria da conselheira 

Tatiana Midori Migiyama, primeiro 

precedente favorável dado pela Câmara 

Superior. 

 

Na sessão, Midori ainda mencionou seu 

voto no acórdão citado, no qual 

defendeu que a Lei Complementar nº 

187/21 esclareceu em seu artigo 41 que 

as entidades não certificadas, mas que 

https://www.jota.info/autor/mariana-ribasjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-afasta-exigencia-de-cebas-no-recolhimento-de-pis-sobre-folha-18032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
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observam os requisitos do artigo 14 do 

CTN, têm direito à imunidade das 

contribuições sociais – o que, permitiria, 

nesse sentido, às entidades observarem 

o PIS sobre a folha de salários. 

 

O conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira 

Santos abriu divergência. O julgador 

entende que o inciso II do art. 55 da Lei 

8.212/91 deve ser aplicado ao caso. 

 

O número do processo é: 

10183.003954/2004-69. 

 

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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Desafios de nova Lei do 
Impeachment incluem revisar 
rol de crimes e rito 
 
Este seria um momento oportuno para 
se debater o próprio modelo 
institucional trazido pela Constituição 
de 1988 
 
LUCAS AZEVEDO PAULINO 
BONIFÁCIO ANDRADA 
18/03/2022 05:05 
 
comentários 

Fachada do Palácio do Planalto. Crédito: 

Beto Barata/PR 

 

No dia 11 de março, o Senado Federal 

instalou a comissão de juristas 

designada para revisar a Lei do 

Impeachment, aprovada há mais de 70 

anos, ainda sob a vigência da 

Constituição de 1946. A comissão terá 

180 dias para apresentar um anteprojeto 

e será presidida pelo ministro Ricardo 

Lewandowski, do Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

 

Durante a sessão de instalação da 

comissão, o presidente do Senado 

enfatizou que a Lei 1.079/50 mostrou-

se uma “fonte de instabilidade 

institucional” quando o “impeachment 

deve ser solução, e não parte de um 

problema nacional”. Em sua vigência, a 

Lei 1.079/50 assistiu à malograda 

tentativa de afastamento do presidente 

Getúlio Vargas (1954) e, mais 

recentemente, ao impeachment dos 

presidentes Fernando Collor (1992) e 

Dilma Rousseff (2016). 

 

A comissão de juristas terá uma 

oportunidade histórica de avaliar a 

experiência institucional regida pela Lei 

1.079/50 e de aprimorar o texto legal, 

conformando-o com a Constituição de 

1988. Uma boa reforma legislativa 

pressupõe, no entanto, um diagnóstico 

realista sobre o impeachment. 

 

Dois grandes desafios são consensuais 

entre os estudiosos da matéria. O 

primeiro deles diz respeito à atualização 

do rol de crimes de responsabilidade. 

Diferentemente de outros países, a 

tradição brasileira tem sido a de definir 

em lei todas as condutas que sujeitam o 

presidente ao seu afastamento[1]. A Lei 

1.079/50 segue este padrão e enumera 

um rol extenso de crimes de 

responsabilidade, cuja redação pouco 

prima pela técnica legislativa. 

 

A se manter este padrão, a comissão 

deverá avaliar quais condutas devem ser 

repudiadas porque atentatórias à 

Constituição e dar-lhes uma redação 

legal adequada e minimamente 

compreensível. Além disso, esta será 

uma excelente ocasião para que se 

discuta a inclusão expressa de novos 

atos que ameaçam o regime 

democrático, considerando o fenômeno 

de “erosão democrática” – de 

democracias que degeneram 

gradualmente –, problema que 

pesquisas comparadas de direito 

constitucional e de ciência política têm 

identificado globalmente. 

 

Este não será um desafio simples. Para 

superá-lo, a comissão deverá se 
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perguntar sobre a pertinência e os 

objetivos de se estabelecer uma lista 

exaustiva de crimes de 

responsabilidade, seguindo uma linha 

mais garantista alinhada aos princípios 

de um direito público sancionador, ou 

optando por uma definição mais 

genérica e aberta. Por alguma razão 

insondável, os motivos que ensejam o 

afastamento de um presidente são 

frequentemente descritos nos textos 

constitucionais de forma vaga e 

imprecisa, sem que haja a 

correspondente regulamentação na 

legislação ordinária. Estados Unidos, 

França e Coreia do Sul, por exemplo, 

utilizam-se de fórmulas genéricas e 

lacônicas em seus textos constitucionais. 

 

O segundo desafio será revisar o 

procedimento do impeachment ao longo 

da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. Nos processos de impeachment 

de Fernando Collor e Dilma Rousseff, o 

Supremo foi instado a se manifestar 

diversas vezes sobre o rito processual. 

Mesmo com a intervenção do STF, há 

perguntas não respondidas. Caberá, 

portanto, à comissão propor regras mais 

claras sobre como e quando começa e 

termina o processamento de um pedido 

de impeachment presidente. As 

competências, prerrogativas e prazos 

precisam ser mais bem delineados de 

modo a evitar casuísmos e uma 

regulamentação ad hoc. 

 

Em tempos recentes, o papel 

institucional do presidente da Câmara 

dos Deputados tornou-se o exemplo 

mais eloquente de uma lacuna na 

legislação vigente. Dada a ausência de 

prazo inequívoco, o presidente da 

Câmara assenhoreou-se de uma 

prerrogativa decisiva: decidir ou não 

pelo processamento de um pedido de 

impeachment, sabendo que a “não 

decisão” é irrecorrível. 

 

Uma pergunta a ser respondida pela 

comissão é qual o prazo razoável para o 

processamento de um impeachment. Da 

maneira como está posto atualmente, o 

impasse pode se estender 

indefinidamente uma vez que não se 

sabe quando um impeachment 

terminará. 

 

Embora o mandato da comissão vise 

apenas à revisão da legislação ordinária, 

este seria um momento bastante 

oportuno para se debater o próprio 

modelo institucional trazido pela 

Constituição de 1988. Parece-nos ser 

esta a ocasião adequada para uma 

discussão mais séria e profunda sobre a 

responsabilização do presidente: a 

literatura especializada em 

impeachment está bastante madura e há 

experiências extremamente valiosas em 

diversos países. 

 

Deste modo, não seria descabido que o 

anteprojeto de uma nova lei fosse 

acompanhado de sugestões para 

reforma constitucional. Aguarda-se o 

início dos trabalhos da comissão para 

termos a exata compreensão de quais 

serão as prioridades e os objetivos de 

seus membros. 

 
[1] A Lei de 15 de outubro de 1827 é a 

primeira legislação sobre 

responsabilidade, no caso de ministros e 

secretários de estado e dos conselheiros 

do estado. Após a proclamação da 

república, foram aprovados os Decretos 

27 e 30, de 1892. 
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Brasil 

Ministério da Economia vê 
avanço menor do PIB em 
2022 e inflação em alta 
 
Economia brasileira deve ter 
crescimento de 1,5% no ano, em vez de 
2,1%, como previsto anteriormente 
 
Por Lu Aiko Otta e Estevão Taiar, 
Valor — Brasília 
17/03/2022 09h59  Atualizado há 21 
minutos 

 
O governo federal revisou para 1,5% 

sua estimativa para o crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) em 

2021. Na grade de parâmetros anterior, 

divulgada em novembro em 2021, a 

projeção era de alta de 2,1% para a 

economia brasileira neste ano. Os 

cálculos foram elaborados pela 

Secretaria de Política Econômica (SPE) 

do Ministério da Economia, e a projeção 

mais recente foi divulgada nesta quinta-

feira pela pasta. Para 2023, a previsão 

foi mantida nos 2,5% previstos 

anteriormente. 

 

O Valor mostrou, no último dia 10, que 

o governo estimava uma redução de 0,5 

ponto em sua estimativa de crescimento 

do PIB para este ano. 

 

Segundo o boletim da SPE, o corte na 

projeção de crescimento do PIB se deve 

“às revisões estatísticas, oriundas da 

atualização das contas nacionais de 

2019, divulgada pelo IBGE em dezembro 

de 2021, e do crescimento menor que o 

projetado no segundo semestre de 

2021”, informa a publicação. Em 2021, 

indústria e agropecuária foram 

prejudicados pela ampliação dos 

gargalos nas cadeias globais e pela maior 

crise hídrica em quase 100 anos, 

respectivamente. 

 

O desempenho econômico neste ano, 

conforme o governo, será impulsionado 

por expansão do mercado de trabalho, 

aumento do investimento, maior 

robustez do setor de serviços e 

manutenção do processo de 

consolidação fiscal. 

 

Ao mesmo tempo, a SPE indica que a 

guerra na Ucrânia e seus impactos sobre 

a economia brasileira são riscos a serem 

monitorados. 

 

A publicação da secretaria lista como 

possíveis consequências do conflito a 

quebra das cadeias globais de valor, 

afetando a oferta, a deterioração das 

condições financeiras e impactos sobre o 

comércio internacional e o balanço de 

pagamentos no Brasil. 

 

“Além disso, o risco de impactos da 

pandemia sobre crescimento econômico 

e inflação continua sendo avaliado”, 

acrescenta. 

 

Inflação 
 
O governo revisou ainda sua estimativa 

para a inflação oficial, medida pelo 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), em 2022, 

para 6,55%. A previsão anterior, de 

novembro de 2021 para o período, era 

4,70%. Para 2023, a estimativa foi 

mantida nos mesmos 3,25% projetados 

em novembro. 

 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), também calculado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), deverá ficar em 

6,70% neste ano, contra projeção de 

4,25% em novembro. Para 2023, a 

estimativa é de alta de 3,25%. 
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Já o Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI), da 

Fundação Getulio Vargas (FGV), deverá 

fechar o calendário atual em 10,01%, 

contra 5,42% estimados anteriormente. 

Para o ano que vem, a projeção é 4,42% 

de aumento. 

 

As projeções de inflação, por sua vez, 

foram elevadas por causa do aumento 

dos preços internacionais das 

commodities agrícolas e, 

principalmente, energéticas, em meio às 

tensões ocorridas no Leste Europeu, 

destacou a SPE no Boletim MacroFiscal. 

 

“Para 2022, apesar dos efeitos da maior 

incerteza global, decorrente da guerra na 

Ucrânia, e do menor carregamento 

estatístico do PIB, os fundamentos para 

o crescimento continuam presentes, 

principalmente com o possível 

arrefecimento dos choques negativos de 

oferta como a crise hídrica, quebra de 

cadeias de valor e pandemia”, diz o 

boletim. 

 

O Ministério da Economia afirmou que, 

“no início de 2022, há indicadores que 

apontam continuidade da recuperação 

econômica”. 

 

Citando dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a Pasta 

disse em seu boletim que a estimativa de 

safra “era de 261,6 milhões de toneladas 

para 2022, com crescimento de 3,3% 

ante o ano anterior e novo recorde na 

produção de grãos”. Já as vendas do 

varejo tiveram alta de 0,8% em janeiro, 

na comparação com o mês anterior, em 

dados dessazonalizados. Na mesma base 

de comparação, a prestação de serviços 

cresceu 0,2%. “Destaque para alta da 

recuperação dos serviços às famílias, 

ramo que foi mais impactado pelos 

efeitos da pandemia”, disse. 

 

Já a produção industrial teve queda de 

2,4%, na mesma comparação. “Ainda 

assim, a indústria cresceu 3,1% no 

acumulado em 12 meses, com destaque 

para os bens de capital (25,5%), na 

comparação por categoria de uso”, disse. 

 

 
— Foto: Marcos Santos/USP Imagens 
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Brasil 

Governo propõe mudar LDO 
para facilitar redução de 
tributos de diesel e gás de 
cozinha 
 
“A alteração abre uma exceção aos 
requisitos para realização da redução de 
receita referente a tributos sobre esses 
produtos”, traz a nota divulgada nesta 
quinta-feira 
 
Por Lu Aiko Otta e Estevão Taiar, 
Valor — Brasília 
17/03/2022 10h30  Atualizado há 34 
minutos 

 
O governo enviou nesta quinta-feira 

um projeto de lei ao Congresso 

Nacional para alterar a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

de 2022, informou o Ministério da 

Economia. Um dos objetivos é facilitar a 

desoneração do diesel, gás de cozinha e 

gás natural. 

 

 “A alteração abre uma exceção aos 

requisitos para realização da redução de 

receita referente a tributos sobre esses 

produtos”, diz nota divulgada hoje. 

“Dessa forma, a perspectiva é que a LDO 

passe a oferecer condições para a 

avaliação e aprovação de medidas 

atualmente em discussão no Congresso 

Nacional, de modo a suavizar a alta de 

preços desses produtos, decorrentes do 

cenário internacional.” 

 

Há mudanças também para permitir que 

o governo adote medidas permanentes 

para equalizar as alíquotas do Imposto 

de Renda (IR) incidentes sobre os 

rendimentos de determinados 

instrumentos de renda fixa quando 

auferidos por beneficiário residente ou 

domiciliado no exterior, acrescenta o 

ministério. 

 

A LDO também deve ser adequada a 

situações definidas após a publicação da 

lei, como as novas regras de pagamentos 

de precatórios e outros assuntos, 

conclui. 

 

 
— Foto: Marcello Casal Jr/Agência 

Brasil 
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Finanças 

Mercado aposta em altas da 
Selic até junho 
 
Para analistas, possibilidade do ciclo se 
estender e ir além de 12,75% aumentou 
após decisão desta quarta-feira 
 
Por Felipe Saturnino, Matheus Prado e 
Igor Sodré — De São Paulo 
17/03/2022 05h02  Atualizado há uma 
hora 

 
O Banco Central (BC) acenou com 

uma política monetária ainda mais 

contracionista para combater 

o choque de commodities, em linha 

com o que economistas de mercado 

haviam embutido em seus cenários nos 

últimos dias. Essa percepção ganhou 

força depois do colegiado 

ter aumentado a taxa em 1 ponto e 

sinalizado aperto de igual magnitude em 

maio, segundo especialistas ouvidos 

pelo Valor. 

 

 “A gente esperava que, diante desse 

novo choque inflacionário com a guerra 

na Ucrânia, o BC deveria reagir com um 

discurso mais contracionista. E foi isso 

que ele fez, dando uma alta de 1 ponto e 

já se comprometendo com mais 1 ponto 

em maio”, diz o economista-chefe do 

Banco BV, Roberto Padovani. Ele vê a 

projeção de Selic de 13,25% do banco 

compatível com a comunicação do BC, 

com fim de ciclo em junho. 

 

Para Padovani, o BC adotou um discurso 

mais conservador ao enfatizar que o 

ciclo de alta da Selic deve seguir 

adentrando o terreno 

“significativamente contracionista” e 

que a autoridade persistirá na estratégia 

até obter a desinflação e a reancoragem 

das expectativas inflacionárias. 

 

O economista observa também que o BC 

“deixou a porta aberta para adotar mais 

altas de juros ainda se for preciso, caso o 

volátil cenário de preços de commodities 

se deteriore”. 

 

 
Roberto Padovani, estrategista chefe do 

banco WestLB. — Foto: Leonardo 

Rodrigues/Valor 

 

A sinalização de uma nova alta de 1 

ponto no próximo Copom surpreendeu o 

economista-chefe do SulAmérica 

Seguros, Newton Rosa. “Achava que 

poderia vir uma desaceleração de ritmo 

para maio e que, se viesse, 

provavelmente o ciclo acabaria na 

próxima reunião”, diz. “Agora já estamos 

falando de um ciclo que pode ir até 

junho.” 

 

A projeção oficial da SulAmérica é de 

Selic terminal de 12,5%, mas com a taxa 

indo a 12,75% já em maio o cenário será 

alterado, diz Rosa. “Mas não vejo espaço 

para juro muito maior que isso. O ciclo 

deve ser um pouco mais extenso, mas já 

está em um estágio adiantado”, pondera. 

 

O sócio e economista da Kairós Capital, 

Marco Maciel, diz que o comunicado do 

Comitê de Política Monetária (Copom) 

trouxe projeções de inflação 

influenciadas pela guerra na Ucrânia, 

que fizeram a gestora elevar a estimativa 

de Selic para 13,75%. Ele espera que o 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/17/copom-eleva-selic-para-1175-ao-ano-e-indica-outra-alta.ghtml
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comitê feche o ciclo de aperto com alta 

de 1 ponto também em junho. 

 

“A inflação deste ano já foi. O Copom 

está pensando no próximo, então o 

movimento de hoje já estava dado”, 

aponta Maciel. “O que o mercado ainda 

não precificou é uma possível piora da 

inflação do ano que vem, que pode 

manter a Selic em 13,75% por mais 

tempo.” 

 

Logo após a decisão, o J.P. Morgan 

alterou seu cenário e elevou a projeção 

da Selic de 12,75% para 13,25% no fim do 

ciclo. “Considerando que esperamos 

uma inflação de 6,5% no fim do ano - 

acima do cenário alternativo do BC - e, 

mais importante, nossas projeções de 

inflação acima do consenso para os 

próximos meses, em especial até abril, 

julgamos que o ciclo não vai parar em 

maio”, dizem, em relatório, os 

economistas Cassiana Fernandez e 

Vinicius Moreira. 

 

Por outro lado, o economista-chefe do 

Opportunity Total, Marcelo Fonseca, 

espera que o ciclo se encerre já na 

próxima reunião, com uma alta de 1 

ponto da Selic. O cenário básico dele 

contemplava, anteriormente, um 

aumento final de 0,5 ponto em junho. 

“Depois desse comunicado, essa última 

alta de 0,5 ponto fica em xeque. O 

comunicado trouxe indicação muito 

forte de que o Copom pretende encerrar, 

se possível, o ciclo de alta na próxima 

reunião”, diz. 

 

De acordo com Fonseca, a hipótese de 

recuo dos preços do petróleo, a taxa de 

juros embutida nos cenários que faz a 

convergência da inflação e o fato de os 

riscos de alta para a inflação já estarem 

bastante contemplados no cenário 

básico sustentam a perspectiva de fim de 

ciclo na próxima decisão do Copom. 

 

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

ia/2022/03/17/mercado-aposta-em-

altas-da-selic-ate-junho.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/17/mercado-aposta-em-altas-da-selic-ate-junho.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/17/mercado-aposta-em-altas-da-selic-ate-junho.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/17/mercado-aposta-em-altas-da-selic-ate-junho.ghtml
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Empresas 

Agenda do dia: Resultados da 
Cyrela, Lojas Renner, BR 
Malls, CPFL Energia, B3, 
Grupo Fleury, Paranapanema, 
Vivara e FedEx 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta quinta-feira 
 
Por Valor — São Paulo 
17/03/2022 08h30  Atualizado há 2 
horas 

 
Braskem 

 

A Braskem registrou lucro líquido de R$ 

530 milhões no quarto trimestre, queda 

de 37% em relação ao mesmo período de 

2020. A receita líquida somou R$ 28,21 

bilhões, 51% acima do visto um ano 

antes. Os resultados vieram dentro das 

expectativas do Citi, mas abaixo do 

consenso do mercado. Segundo o banco, 

a companhia foi prejudicada por 

menores spreads e venda de 

polipropileno no Brasil, Europa e 

Estados Unidos por causa de 

sazonalidade. Em 2021, o lucro da 

petroquímica somou R$ 13,9 bilhões, 

revertendo o prejuízo de R$ 6,69 bilhões 

registrados no ano anterior. A receita 

teve salto de 80%, para R$ 105,62 

bilhões. A companhia prevê investir R$ 

5,55 bilhões em 2022, com a maior parte 

do montante destinada às operações no 

Brasil. A Braskem 

faz teleconferência às 11h. A Novonor 

(ex-Odebrecht) voltou a avaliar 

alternativas para se desfazer da 

petroquímica. O BTG Pactual tem 

interesse em comprar as dívidas da 

holding junto a bancos credores que têm 

as ações da Braskem em garantia. 

Balanços 

 

Após o encerramento do pregão, Cyrela, 

Lojas Renner, BR Malls, CPFL Energia, 

Energisa, B3, Cury, Enauta, Eztec, 

Grupo Fleury, Grupo Soma, 

Infracommerce, Mills, Paranapanema, 

Plano&Plano, Portobello, Sinqia, Vivara 

e FedEx divulgam os resultados 

financeiros do quarto trimestre de 2021. 

 

 
— Foto: Silvia Costanti/Valor 

 

MRV 

 

A MRV&Co teve lucro líquido de R$ 322 

milhões no quarto trimestre de 2021, 

alta de 64% frente igual período de 

2020. Já a receita líquida do grupo 

cresceu 12%, para R$ 1,9 bilhão. Em 

2021, o lucro líquido ajustado somou R$ 

914 milhões, novo recorde da 

companhia. A teleconferência de 

resultados será às 10h. 

 

Marisa Lojas 

 

O prejuízo líquido da rede de vestuário 

Marisa Lojas recuou 89% no quarto 

trimestre de 2021, para R$ 3,3 milhões. 

A receita líquida subiu 11%, para R$ 

850,8 milhões na base anual. Já o 

endividamento líquido somou R$ 544,6 

milhões ao fim de 2021, R$ 243,5 

milhões acima do trimestre anterior. A 

empresa fala sobre os resultados às 14h. 

 

Unipar 

 

http://www.braskem-ri.com.br/
https://ri.mrv.com.br/
https://ri.marisa.com.br/
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A Unipar registrou lucro líquido de R$ 

688 milhões no quarto trimestre, mais 

de duas vezes superior ao ganho visto 

um ano antes. A receita líquida somou 

R$ 2 bilhões, alta de 75% na base anual. 

No ano, a petroquímica teve lucro 

atribuído de R$ 1,98 bilhão, mais de 

cinco vezes acima do reportado em 

2020. Já a receita líquida avançou 63% 

em 2021, para R$ 6,29 bilhões. Às 14h, 

tem a teleconferência com 

investidores. 

 

Petz 

 

O lucro líquido da Petz no quarto 

trimestre de 2021 cresceu 16%, para R$ 

31,1 milhões. A receita líquida somou R$ 

694,4 milhões, avanço de 32% na 

comparação anual. No ano, a companhia 

teve lucro de R$ 91,6 milhões, alta de 

24% ante 2020. Às 10h, a 

companhia fala sobre os resultados. 

 

 
— Foto: Reprodução/Petz 

 

Rossi 

 

A Rossi Residencial registrou prejuízo 

líquido de R$ 162,2 milhões no quarto 

trimestre de 2021, revertendo o lucro de 

R$ 195,7 milhões apurado no mesmo 

período do ano anterior. A receita 

líquida caiu 88%, para R$ 9,5 milhões. 

No acumulado do ano, a receita somou 

R$ 59,4 milhões, queda de 43% em 

relação ao ano de 2020, em parte, por 

conta da redução nas vendas líquidas 

apuradas no ano. Às 10h, começa 

a teleconferência. 

 

Vittia 

 

O Grupo Vittia, do ramo de defensivos 

biológicos e fertilizantes especiais, teve 

lucro líquido de R$ 42,8 milhões no 

quarto trimestre de 2021, alta de 18% na 

comparação com um ano antes. A receita 

líquida subiu 37%, para R$ 271,3 

milhões. No ano, o lucro da empresa que 

estreou na B3 em setembro cresceu 26%, 

para R$ 107,7 milhões. Enquanto o 

faturamento somou R$ 778,9 milhões, 

47% acima do visto em 2020. 

A teleconferência começa às 15h. 

 

Ambipar 

 

A Ambipar adquiriu a Dracares Apoio 

Marítimo e Portuário, empresa que atua 

no segmento de combate a 

derramamentos de óleo no mar. A 

Dracares tem faturamento de R$ 50 

milhões e Ebitda (lucro antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização) de 

R$ 14 milhões. 

 

Irani 

 

O diretor financeiro e de relações com 

investidores da Irani Papel, Odivan 

Carlos Cargnin, participa de live, às 

12h40, para falar sobre a companhia. 

 

AES Brasil 

 

Às 15h10, a presidente da AES Brasil, 

Clarissa Sadock, participa de evento 

para falar sobre mulheres na indústria 

de base. 

 

FGV divulga IPC-S Capitais da 

segunda quadrissemana de março 

 

O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

http://www.ri.unipar.com/
https://ri.petz.com.br/
http://ri.rossiresidencial.com.br/default_pt.asp?idioma=0&conta=28
https://ri.vittia.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCWwZ0vM0qnr3vPHh2lgqH_w
https://app.glueup.com/event/women-entrepreneur-forum-39245/home.html
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divulga, às 8h, o Índice de Preços ao 

Consumidor – Semanal (IPC-S) para 

sete capitais brasileiras da segunda 

quadrissemana de março. A aceleração 

da inflação medida pelo IPC-S, para 

0,47% na primeira leitura de março, 

vindo de 0,28% na imediatamente 

anterior, a do encerramento de 

fevereiro, foi verificada em seis das sete 

capitais pesquisadas. Houve aceleração 

da inflação ou virada para alta de preços, 

em relação à medição imediatamente 

anterior, em Salvador (0,05% para 

0,32%), Brasília (-0,07% para 0,10%), 

Recife (-0,16% para 0,20%), Rio de 

Janeiro (0,47% para 0,56%), Porto 

Alegre (0,27% para 0,56%) e São Paulo 

(0,36% para 0,54%). Apenas Belo 

Horizonte repetiu a alta de preços do 

encerramento de fevereiro: 0,67%. 

 

BC publica Índice de Atividade 

Econômica de janeiro 

 

O Banco Central publica, às 9h, o Índice 

de Atividade Econômica (IBC-Br) de 

janeiro. De acordo com a mediana de 30 

consultorias e instituições financeiras 

ouvidas pelo Valor Data, o IBC-Br caiu 

0,20% em janeiro ante dezembro. Os 

intervalos das projeções vão de -0,70% a 

+0,60%. O IBC-Br subiu 0,33% em 

dezembro de 2021, na comparação 

dessazonalizada com novembro, 

acumulando alta de 4,50% no ano. Em 

relação a dezembro do ano passado, por 

sua vez, houve alta de 1,30%. Em 

novembro, o indicador teve queda de 

0,51% (dado revisado de queda de 

0,69%). Na média móvel trimestral, 

usada para captar tendências, o IBC-Br 

teve alta de 0,25% em relação aos três 

meses encerrados em novembro. 

 

CNI comunica sondagem 

industrial de fevereiro 

 

A Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) comunica, às 10h, a Sondagem 

Industrial de fevereiro. Na divulgação 

anterior, a utilização da capacidade 

instalada, a produção e o emprego 

recuaram de dezembro de 2021 para 

janeiro de 2022. O índice de evolução da 

produção manteve-se em 43,1 pontos. O 

índice de evolução do número de 

empregados alcançou 48,8 pontos em 

janeiro. As expectativas dos empresários 

seguem otimistas em fevereiro de 2022. 

Todos os resultados seguem acima da 

linha de 50 pontos, o que indica 

expectativa de crescimento nos 

próximos seis meses. 

 

Tesouro realiza leilão tradicional 

de LTN e NTN-F 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional faz às 

11h leilão tradicional de Letras do 

Tesouro Nacional (LTN) e Notas do 

Tesouro Nacional Série F (NTN-F). As 

LTN que serão ofertadas têm 

vencimentos nos dias 1º de abril de 

2023; 1º de abril de 2024 e 1º de julho 

de 2025. As NTN-F vencem em 1º de 

janeiro de 2029 e 1º de janeiro de 2033. 

A liquidação financeira dos papeis 

ocorrerá na sexta-feira. 

 

BC da Turquia decide sobre juros 

 

O Banco Central da República da 

Turquia (TCMB) anuncia às 8h (de 

Brasília) sua decisão de política 

monetária. A taxa de juro básica está 

atualmente em 14% ao ano e a 

expectativa de consenso do mercado é de 

sua manutenção. 

 

BoE comunica decisão sobre 

política monetária 

 

O Banco da Inglaterra (BoE, banco 

central) comunica, às 9h (de Brasília), 

sua decisão de política monetária. A taxa 
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atual está em 0,5% ao ano e a expectativa 

é de alta para 0,75% ao ano. 

 

EUA noticiam construções 

iniciadas e permissões em 

fevereiro 

 

O Departamento do Comércio dos EUA 

noticia, às 9h30 (de Brasília), o dado de 

novas construções residenciais iniciadas 

e de novas permissões para construção 

em fevereiro. A leitura anterior foi de 

queda de 1,4%, a 1,638 milhão de 

unidades para o número de construções 

iniciadas e de aumento de 0,7%, a 1,899 

milhão, para as permissões, na 

comparação mensal. 

 

Fed da Filadélfia expõe índice do 

setor de manufatura de março 

 

O Federal Reserve da Filadélfia expõe às 

9h30 (de Brasília) o índice do setor de 

manufatura relativo a março. Em 

fevereiro, o índice ficou em 16. 

Expectativa de 15. 

 

EUA mostram pedidos iniciais de 

seguro-desemprego na semana 

 

O Departamento de Trabalho dos EUA 

mostra, às 9h30 (de Brasília), o número 

de novos pedidos de seguro-desemprego 

requeridos na semana até 12 de março. 

Na semana anterior, houve 227 mil 

pedidos iniciais. Estimam-se 220 mil 

novos pedidos. 

 

Fed expõe produção industrial dos 

EUA em fevereiro 

 

O Federal Reserve (Fed) expõe, às 10h15 

(de Brasília), a produção industrial dos 

EUA de fevereiro. Em janeiro, a 

produção industrial aumentou 1,4% na 

comparação mensal e aumentou 4,1% na 

comparação anual. O consenso é de alta 

de 0,5% (mensal) e 4,3% (anual). 

 

Fed divulga atividade 

manufatureira dos EUA em 

fevereiro 

 

O Federal Reserve (Fed) divulga, às 

10h15 (de Brasília), a produção 

manufatureira dos EUA de fevereiro. Em 

janeiro, a produção manufatureira subiu 

0,2% na comparação mensal e subiu 

2,5% na comparação anual. O consenso 

é alta de 0,6% (mensal) e de 2,6% 

(anual). 

 

Japão divulga preços ao 

consumidor de fevereiro 

 

O governo do Japão divulga, às 20h30 

(de Brasília), o índice de preços ao 

consumidor (CPI) de fevereiro. Em 

janeiro, o CPI cheio variou 0,1% no mês 

e aumentou 0,5% no ano. O núcleo do 

índice variou 0,2% na comparação 

anual. Estimativas do índice cheio de 

0,2% (mês) e 0,7% (ano) e alta de 0,6% 

no núcleo. 

 

BC do Japão comunica decisão de 

política monetária 

 

O Banco do Japão (BoJ, banco central) 

comunica, às 0h de sexta-feira, 18 (de 

Brasília), sua decisão de política 

monetária. A taxa de depósito de curto 

prazo está em -0,1% e a expectativa é de 

sua manutenção. 

 

Presidente da República lança 

programa Renda e Oportunidade 

 

O presidente Jair Bolsonaro despacha, 

às 15h, com Pedro Cesar Sousa, subchefe 

para Assuntos Jurídicos da Secretaria-

Geral da Presidência. Às 16h30, fará o 

lançamento do programa Renda e 

Oportunidade. 
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Congresso analisa vetos 

presidenciais 

 

O Congresso faz sessão às 14h para votar 

vetos ao Reporto, para isentar empresas 

de eventos de impostos federais por 

cinco anos, para permitir compra de 

ações da Eletrobras pré-privatização, à 

LOA e à LDO. São mais de 30 vetos. 

 

CMO vota projeto sobre 

orçamento do Ministério da 

Economia 

 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) 

se reúne às 13h40 para votar o PLN 1, 

que reorganiza o orçamento do 

Ministério da Economia. 

 

Comissão sobre candidaturas 

femininas discute parecer 

 

A comissão da Câmara sobre a PEC 

018/21, que impõe aos partidos a 

aplicação de recursos para a 

participação política da mulher reúne-se 

às 11h para discutir o parecer da relatora, 

Margarete Coelho (PP-PI). 

 

Câmara vota criação de programa 

sobre violência doméstica 

 

Em sessão marcada para as 9h, a 

Câmara dos Deputados pode analisar o 

Projeto de Lei 4251/21, que cria o 

Programa Nacional de Proteção e Apoio 

à Mulher (Promulher), com o objetivo de 

captar recursos para financiar projetos 

de proteção à mulher vítima de violência 

doméstica. 

 

STF julga ação sobre interceptação 

telefônica 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) retoma, às 14h, julgamento sobre 

a possibilidade de renovação sucessiva 

do uso de interceptações telefônicas em 

investigações criminais. 

 

Ministro da Economia participa de 

lançamento de programa 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

terá, às 13h, almoço com o ministro das 

Relações Exteriores, Carlos França, e o 

presidente da Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (Ompi), Daren 

Tang, no Palácio Itamaraty. Às 16h30, 

acompanha o lançamento do programa 

Renda e Oportunidade. 

 

Presidente do BC tem despachos 

internos em Brasília 

 

O presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, tem despachos 

internos em Brasília. 

 

Diretor do BC tem reunião com 

Scav 

 

O diretor de Fiscalização do Banco 

Central, Paulo Souza, participa de 

videoconferência do Standing 

Committee on Assessment of 

Vulnerabilities (Scav) às 9h. Os demais 

diretores não têm compromissos 

agendados. 

 

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

cia/2022/03/17/agenda-do-dia-

resultados-da-cyrela-lojas-renner-br-

malls-cpfl-energia-b3-grupo-fleury-

paranapanema-vivara-e-fedex.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Tribunal reduz Imposto de 
Renda sobre ganhos com 
ações em IPO 
 
Para o TRF da 3ª Região, deve ser 
aplicada alíquota fixa de 15%, e não a 
tabela progressiva 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
17/03/2022 05h08  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Pedro Moreira: acréscimo patrimonial 

só ocorre no momento da liquidação da 

oferta pela bolsa de valores — Foto: Ana 

Paula Paiva/Valor 

 

Um empresário conseguiu decisão n

o Tribunal Regional Federal (TRF) 

da 3ª Região, com sede em São Paulo, 

para pagar a alíquota 

fixa de 15% de Imposto de 

Renda sobre ganhos obtidos em oferta 

pública inicial de ações (IPO, na sigla 

em inglês). Essa é a primeira decisão 

judicial de segunda instância a favor 

da tese tributária que surgiu com a 

onda de processos de abertura de capital 

dos últimos dois anos. 

 

Até então, o placar estava empatado no 

Judiciário. Em primeira instância, há 

apenas duas sentenças - uma 

favorável ao contribuinte e outra 

à União. A Receita Federal defende a 

tributação por meio de uma tabela 

progressiva, que vai de 15% a 22,5%. 

 

O tema ganhou importância devido ao 

crescimento no número de ofertas 

públicas iniciais de ações nos últimos 

anos. Em 2021, foram 46 operações, 

com um volume de R$ 65,6 bilhões, 

segundo a B3. No ano anterior, 28, 

em um total de R$ 43,9 bilhões. Um 

salto em comparação a 2019. Naquele 

ano, foram realizadas 

apenas cinco operações, com volume 

total de R$ 9,8 bilhões. 

 

Na Justiça, os contribuintes defendem a 

aplicação do artigo 2º, parágrafo 2º, da 

Lei nº 11.033, de 2004. O dispositivo 

estabelece a aplicação da alíquota fixa de 

15% “aos ganhos líquidos auferidos em 

operações realizadas em bolsas de 

valores, de mercadorias, de futuros, e 

assemelhadas”. 

 

Para a Receita, como não se trataria 

efetivamente de uma operação em bolsa 

de valores, valeria a Lei nº 13.259, de 

2016, que alterou o artigo 21 da Lei nº 

8.981, de 1995, e determinou o uso da 

tabela progressiva ao ganho de capital. 

As alíquotas variam 

entre 15% (até R$ 5 milhões) 

e 22,5% (sobre a parcela que 

ultrapassar R$ 30 milhões). 

 

Os advogados Pedro Moreira e Rubens 

Cuaglio, do CM Advogados, que 

defendem o empresário que obteve a 

decisão no TRF, afirmam, porém, que o 

acréscimo patrimonial só ocorre no 

momento da liquidação da oferta pela 

bolsa de valores, e não na fase anterior, 

durante o mercado de balcão. Por isso, 

acrescentam, a tributação correta seria a 

de 15%. 
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Segundo Ricardo Maitto, sócio na área 

de tributário do TozziniFreire, a Lei 

nº 11.033, de 2004, afirma 

expressamente que deve ser aplicada a 

alíquota fixa sobre os ganhos líquidos 

auferidos em operações realizadas em 

bolsas de valores e “assemelhadas”. “No 

caso dos IPOs, poderia-se dizer que se 

assemelham a essas operações”, diz. 

 

Alexei Bonamin, head de mercado de 

capitais do TozziniFreire, lembra que 

“não existe oferta pública inicial de ações 

sem registro em bolsa”. “Se a tese for 

vitoriosa, deve dar um estímulo a mais 

para os IPOs”, afirma o especialista. 

 

Já a procuradora Ivy Nhola Reis, chefe 

da Divisão de Acompanhamento 

Especial da Procuradoria Regional 

da Fazenda Nacional da 3ª Região, 

em São Paulo, destaca que o legislador 

quis dar um incentivo ao investidor nas 

operações realizadas em bolsa com a 

alíquota fixa de 15%. Contudo, 

acrescenta, essas operações têm que 

cumprir diversos requisitos de 

governança corporativa, custos para 

operar no ambiente de bolsa, entre 

outros, que não são seguidos no IPO. 

 

Além disso, afirma, em bolsa o preço das 

ações é negociado e existem regras para 

dar publicidade a todo esse processo, o 

que também não ocorre em um IPO. 

“Não existe muito campo para 

interpretações, é de fácil identificação 

que os IPOs não se enquadram nas 

operações de bolsa de valores”, diz ela, 

acrescentando que o parágrafo 3º do 

artigo 21 da Lei nº 6.385, de 1976, deixa 

claro que são operações distintas as 

realizadas em mercado de balcão e as 

efetuadas em bolsa. 

 

No TRF, porém, a 6ª Turma, ao analisar 

agravo de instrumento, acatou a 

argumentação do contribuinte. Para o 

relator do caso, desembargador Otávio 

Henrique Martins Port, “inobstante o 

procedimento da oferta pública inicial 

(IPO) tenha início na fase pré-bolsa, no 

denominado ‘mercado de balcão’, a 

liquidação de fato dos títulos negociados 

ocorre em pregão na bolsa de valores, 

momento da aquisição pelos 

adquirentes da disponibilidade 

econômica e jurídica”. 

 

Na decisão, ainda destaca que a 3ª 

Turma do TRF, ao analisar questão 

análoga, envolvendo a oferta pública de 

aquisição de ações de companhia aberta 

(OPA), considerou a operação como 

realizada em ambiente de bolsa de 

valores. “Embora a oferta da negociação, 

como no procedimento do IPO, seja 

anunciada fora do ambiente da bolsa, a 

alienação de fato dos títulos mobiliários 

e por conseguinte, a disponibilidade 

econômica ou jurídica de renda pelos 

contribuintes adquirentes, ocorrem 

junto à bolsa de valores.” 

 

O processo corre em segredo judicial, 

porém a íntegra circula entre advogados 

tributaristas. “Embora seja uma decisão 

em sede de agravo, os desembargadores 

deram uma decisão muito bem 

fundamentada”, diz o advogado Pedro 

Moreira. 

 

A tese interessa não só às pessoas físicas 

brasileiras que buscam a aplicação da 

alíquota fixa de 15% de Imposto de 

Renda, segundo o advogado Ricardo 

Maitto, mas também aos estrangeiros, 

pessoa física ou jurídica, que fazem jus à 

isenção do IR em operação na bolsa, mas 

não em IPO. “Com o esfriamento do 

mercado, muitos IPOs foram 

postergados, mas temos muitas ações no 

pipeline que envolvem estrangeiros e 

que pretendem levar a questão para o 

Judiciário para pleitear essa isenção”, 

afirma. 
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A onda de IPOs, contudo, diminuiu 

desde agosto de 2021. E em 2022 

nenhuma operação ainda foi realizada. 

Isso tem acontecido, segundo Alexei 

Bonamin, do TozziniFreire, em 

consequência da volatilidade dos 

mercados interno e externo. No Brasil, 

entre os fatores que elenca está o baixo 

crescimento econômico, a alta dos juros 

e as incertezas das eleições 

presidenciais. Já no exterior, a guerra na 

Ucrânia e a alta da inflação, acabaram 

adiando as ofertas públicas iniciais de 

ações em andamento. 

 

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

cia/2022/03/17/tribunal-reduz-

imposto-de-renda-sobre-ganhos-com-

acoes-em-ipo.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/17/tribunal-reduz-imposto-de-renda-sobre-ganhos-com-acoes-em-ipo.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/17/tribunal-reduz-imposto-de-renda-sobre-ganhos-com-acoes-em-ipo.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/17/tribunal-reduz-imposto-de-renda-sobre-ganhos-com-acoes-em-ipo.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/17/tribunal-reduz-imposto-de-renda-sobre-ganhos-com-acoes-em-ipo.ghtml
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Economia 

Mudança no ICMS de 
combustível é 
inconstitucional, dizem 
analistas 
 
Alteração elevaria carga tributária em 9 
estados e no DF. Cálculo da IFI indica 
que nova lei pode levar a perdas de R$ 
13,3 bilhões 

 
João Sorima Neto, Geralda Doca, 
Manoel Ventura e Bruno Rosa 
17/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
17/03/2022 - 09:32 
 

Caminhão sendo abastecido em posto de 

combustível em São Paulo Foto: Paulo 

Gueret/Photo Premium / Agência O 

Globo/ 

 

SÃO PAULO, BRASÍLIA E RIO - A 

solução encontrada pelo Congresso e 

sancionada pelo presidente Jair 

Bolsonaro para reduzir o valor do diesel 

— unificar o ICMS, imposto estadual — é 

inconstitucional e abre caminho para 

que os governadores recorram ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), na 

avaliação de especialistas. A leitura é que 

a lei complementar extrapola o pacto 

federativo. 

 

Nos termos propostos, a avaliação de 

especialistas é que a lei pode 

comprometer a arrecadação tributária 

futura dos estados. A lei muda a forma 

de cobrança do imposto estadual. 

 

Hoje, o ICMS é formado com base em 

um percentual sobre o valor (assim a 

arrecadação sobe quando o preço sobe). 

Agora, passará a ser um valor fixo sobre 

o litro (medido em centavos e que não 

muda conforme o aumento de preços). 

 

A lei se tornou uma dor de cabeça para 

os estados, que ainda avaliam como 

chegar a um consenso sobre o valor de 

referência único. A Lei Complementar 

192, em vigor desde sexta-feira, pode 

levar a um aumento da carga 

tributária em nove estados e no Distrito 

Federal. Isso porque, atualmente, as 

alíquotas do imposto são diferenciadas e 

variam entre 12% e 18%. 

 

Segundo integrantes do Comitê 

Nacional de Secretários Estaduais de 

Fazenda (Comsefaz), a definição de uma 

alíquota média de 15,6%, por exemplo, 

poderia elevar o imposto dos estados 

que cobram menos ICMS. 

 

Não se trata de uma definição simples, 

pois é necessário levar em conta o 

volume consumido em cada estado, mas 

dá uma dimensão do desafio que ele 

representa para os governos locais. 

  
Hoje, DF, Espírito Santo, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo e Tocantins cobram 

alíquota inferior à média simples dos 

estados. 

 

A lei complementar prevê que os estados 

tentem chegar a um consenso até o fim 

do mês. Até lá e, posteriormente, caso 

não haja acordo neste prazo, determina 

que, para fins de substituição tributária 

em operações com diesel, vale até 31 de 

dezembro de 2022 em cada estado e no 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/icms-do-diesel-pode-subir-em-nove-estados-no-df-com-lei-que-visa-reduzir-preco-do-combustivel-25434884
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/icms-do-diesel-pode-subir-em-nove-estados-no-df-com-lei-que-visa-reduzir-preco-do-combustivel-25434884
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DF a média móvel de preços praticados 

ao consumidor final nos 60 meses 

anteriores à sua fixação. 

 

— Na prática, a lei complementar, que 

está prevista na Constituição, está 

fixando o preço do combustível. E 

fixando de uma forma defasada porque 

considera um prazo de 60 meses. 

Portanto, está extrapolando o pacto 

federativo — afirmou Renata Emery, 

sócia na área tributária do TozziniFreire. 

Ela continua: 

 

— Com a alíquota fixa, a arrecadação 

futura fica comprometida. Grande parte 

da arrecadação dos estados com ICMS 

vem de combustíveis, energia e 

telecomunicações. 

 

Nos cálculos da Instituição Fiscal 

Independente (IFI, órgão ligado ao 

Senado), a redução do preço do ICMS de 

R$ 0,27 sobre o litro do diesel com a 

nova lei levaria os estados a uma perda 

de receitas de R$ 13,3 bilhões. A conta 

toma como base a referência de 60 

meses. 

 

Fábio Florentino, sócio da área 

tributária do BMA Advogados, destaca 

que, nos 12 primeiros meses da entrada 

em vigor da norma, tanto a alíquota 

quanto a base não poderão ser 

ajustados: 

 

— Isso soa como estratégia do governo 

federal para criar uma certa 

previsibilidade de preço. Depois, será 

necessário a fixação de seis em seis 

meses. 

 

São Paulo, por exemplo, é um dos 

estados que pode ter aumento da carga 

tributária. Ele cobra 13,3% sobre o 

diesel. Segundo Henrique Meirelles, 

secretário de Fazenda de São Paulo, a lei 

complementar terá o impacto de 

aumentar o preço do combustível no 

estado, que tem alíquotas mais baixas. 

 

— É uma margem pequena, mas 

aumenta. E, desse ponto de vista, é 

negativo para o consumidor. Com a lei 

complementar, os estados perdem a 

capacidade de cada um fixar sua alíquota 

de ICMS. Temos que seguir a alíquota 

federal — afirmou. 

 

Segundo Meirelles, ainda não houve 

consenso nas reuniões no âmbito do 

Comsefaz sobre a alíquota única. Os 

secretários de Fazenda vão se reunir 

hoje em busca de um acordo. Para ele, o 

governo federal lançou mão de um 

truque para jogar o problema da alta dos 

combustíveis para os estados. 

 

Correção pela inflação 
 
De acordo com o secretário de Fazenda 

do Rio, Nelson Rocha, foi proposto na 

quarta-feira que os estados corrijam o 

valor do diesel nos últimos cinco anos 

pela inflação com objetivo de evitar 

perdas na arrecadação. 

 

Ainda não há decisão, e o martelo será 

batido antes dos dias 29 e 30, quando 

está previsto encontro do Comsefaz em 

Belém. Segundo Rocha, essa é uma 

alternativa à fixação de uma alíquota 

uniforme em todo o país. 

 

— O que está sendo discutido e 

encaminhado no Comsefaz é pegarmos a 

média dos últimos cinco anos e 

corrigirmos pelo IPCA. Neste caso, dará 

um valor igual ao praticado hoje — disse 

o secretário. — Eu acredito que o 

caminho natural será pegar a média dos 

últimos cinco anos e atualizar esse valor 

pelo IPCA, senão os estados terão 

prejuízo. Estamos sendo pressionados, 

os distribuidores podem questionar. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/estados-podem-perder-133-bi-com-queda-de-027-no-icms-do-diesel-1-25435272
https://oglobo.globo.com/economia/estados-podem-perder-133-bi-com-queda-de-027-no-icms-do-diesel-1-25435272
https://oglobo.globo.com/economia/estados-avaliam-corrigir-pela-inflacao-valor-do-diesel-nos-ultimos-cinco-anos-para-definir-icms-unico-25435464
https://oglobo.globo.com/economia/estados-avaliam-corrigir-pela-inflacao-valor-do-diesel-nos-ultimos-cinco-anos-para-definir-icms-unico-25435464
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Segundo Rocha, o Rio acompanhará a 

decisão do colégio de procuradores 

estaduais, que avalia recorrer ao STF 

sobre a constitucionalidade da lei por 

interferência na autonomia dos estados. 

 

— O Rio acompanhará a decisão ainda 

que não seja de 100%, mas é possível que 

seja. Alguns pontos nos parecem que 

podem convergir para uma 

inconstitucionalidade — afirmou. 

 

O secretário de Fazenda do Rio Grande 

do Sul, Marco Aurélio Cardoso, em 

entrevista à Rádio Gaúcha, disse que os 

estados analisam se o projeto é 

constitucional: 

 

— É uma medida um pouco açodada em 

resposta ao preço do petróleo e não vai 

resolver a situação de preço. Para o 

consumidor não muda. 

 

A nova lei cria uma espécie de fundo 

para compensar estados que 

eventualmente vão perder receita. 

Contudo, a medida é considerada inócua 

por parte de integrantes do Comsefaz 

porque nenhum estado com excesso de 

arrecadação vai se dispor a fazer 

“bondades” e transferir recursos para 

outro ente. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/mudanca-no-icms-de-
combustivel-inconstitucional-dizem-
analistas-25435967  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mudanca-no-icms-de-combustivel-inconstitucional-dizem-analistas-25435967
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mudanca-no-icms-de-combustivel-inconstitucional-dizem-analistas-25435967
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mudanca-no-icms-de-combustivel-inconstitucional-dizem-analistas-25435967
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/mudanca-no-icms-de-combustivel-inconstitucional-dizem-analistas-25435967


17 

 

 
 
Economia 

Prévia do PIB: Depois de um 
trimestre positivo, janeiro 
registra queda de 0,99% na 
atividade econômica 
 
Revisão das estatísticas , resultado pior 
no setor de serviços e quebra de safra 
podem ter impactado no resultado 
 
Gabriel Shinohara 
17/03/2022 - 11:30 / Atualizado em 
17/03/2022 - 11:39 
 

O IBC-Br é uma espécie de prévia do PIB 

Foto: Cristiano Mariz / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — No primeiro mês de 2022, 

o Banco Central (BC) registrou queda de 

0,99% na atividade econômica em 

comparação com o mês anterior. O 

Índice de Atividade Econômica do 

Banco Central (IBC-Br) é uma espécie de 

prévia do PIB divulgada mensalmente 

pela autoridade monetária. 

 

A expectativa já era de um número 

negativo para o mês, dado que o último 

trimestre de 2021 estava com a atividade 

econômica um pouco mais forte, mas o 

número veio ainda pior. O resultado é o 

pior para um mês desde março de 2021. 

 

A economista da GAP Asset, Luana 

Miranda, ressaltou que o BC revisou os 

registros do ano passado para cima 

depois que o IBGE divulgou o número 

oficial do PIB, o que contribuiu para a 

queda de 0,99%. Além do efeito 

estatístico, a própria atividade do mês 

sofreu com queda nos serviços e 

indústria. 

 

— A gente esperava que fosse um mês 

ruim para atividade, indústria, serviços 

e varejo ampliado também, varejo 

ampliado tb, só veio talvez um pouco 

mais intensa por esses fatores e talvez 

essa quebra de safra do sul tenha 

influenciado parte agro do IBC em 

janeiro — apontou. 

 

De acordo com as pesquisas mensais do 

IBGE, o setor de serviços recuou em 

janeiro após dois meses de alta, com 

inflação e desemprego elevados como 

desafios. A indústria também caiu no 

primeiro mês do ano e permaneceu 

abaixo do nível pré-pandemia. 

 

Já o varejo voltou a se recuperar do mês, 

mas não recuperou o patamar de antes 

da pandemia. 

 

Apesar do número pior do que o 

esperado, Miranda entende que não 

indica uma trajetória para o restante do 

trimestre e do ano. Segundo a 

economista, alguns indicadores 

antecedentes de atividade de fevereiro e 

março "estão vindo fortes" e podem 

compensar o número ruim de janeiro. 

Em complemento, ela ressalta a 

expectativa por um pacote de estímulos 

do governo. 

 

— O governo vai anunciar em breve um 

pacote de estímulo com crédito mais 

barato para empresas, crédito 

consignado também, o saque de FGTS. 

Tudo isso pode ajudar a turbinar o PIB 

deste ano, sem contar que estados e 

municípios estão com caixa bastante 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/apos-dois-meses-de-alta-setor-de-servicos-recua-01-em-janeiro-25433702
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/industria-cai-24-em-janeiro-segue-abaixo-do-patamar-pre-pandemia-25424839
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/vendas-do-comercio-voltam-crescer-em-janeiro-mas-setor-ainda-nao-recupera-perdas-da-pandemia-1-25425734
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cheio, podem estimular alguns 

investimentos públicos — pontuou. 

 

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

acroeconomia/previa-do-pib-depois-

de-um-trimestre-positivo-janeiro-

registra-queda-de-099-na-atividade-

economica-1-25436350  

  
Retorne ao índice 
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https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/previa-do-pib-depois-de-um-trimestre-positivo-janeiro-registra-queda-de-099-na-atividade-economica-1-25436350
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Economia 

Economia reduz projeção 
para o PIB de 2022 para 1,5% 
e aumenta a de inflação para 
acima da meta 
 
Estimativa do ministério para o IPCA 
deste ano passou de 4,70% para 6,55% 

 
Eduardo Rodrigues e Antonio Temóteo, 
O Estado de S.Paulo 
17 de março de 2022 | 09h51 
 
BRASÍLIA - Enquanto o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, avalia 

que os economistas do mercado 

precisam rever para cima suas 

expectativas para o crescimento da 

economia neste ano, o próprio 

ministério reduziu seu otimismo para a 

alta do Produto Interno Bruto 

(PIB) em 2022. 

 

De acordo com a grade de parâmetros 

divulgada nesta quinta-feira, 17, 

pela Secretaria de Política 

Econômica (SPE), a estimativa para a 

expansão da atividade neste ano passou 

de 2,1% para 1,5%, como adiantou na 

quarta o Broadcast. A projeção 

anterior havia sido divulgada em 

novembro do ano passado. 

 

Ministério da Economia; órgão reduziu 

estimativa de PIB para este ano de 2,1% 

para 1,5% Foto: Marcelo Casall 

Jr./Agência Brasil 

 

De acordo com o Boletim Macrofiscal, 

entre os fatores positivos que ajudam o 

crescimento em 2022 estão a taxa de 

poupança elevada, a recuperação do 

setor de serviços, a contínua melhora do 

mercado de trabalho e o robusto 

investimento, tanto privado como em 

parceria com o setor público. 

 

“Ao mesmo tempo, existem riscos neste 

ano a serem monitorados, notadamente 

a guerra na Ucrânia e seus impactos nas 

cadeias globais de valor, que já 

apresentam gargalos devido à 

pandemia. Adicionalmente, o risco da 

pandemia sobre o crescimento 

econômico e a inflação continuam sendo 

avaliados”, informou o documento. 

 

O ministério manteve as projeções de 

crescimento da economia de 2023, 2024 

e 2025: todas em 2,50%. Para 2026, a 

previsão - divulgada nesta quinta pela 

primeira vez - também é de 2,50%. 

 

“Com a volta da taxa de participação e do 

nível de ocupação aos seus níveis 

históricos, estima-se crescimento do 

produto à taxa projetada de longo prazo 

(2,5%) no ano de 2023 e posteriores”, 

completou a SPE. 

 

No último relatório Focus, os analistas 

de mercado consultados pelo Banco 

Central estimaram uma alta de 

apenas 0,49% para o PIB de 2022. 

Para 2023, a estimativa no Focus é de 

alta de 1,43%. As estimativas de mercado 

para os anos de 2024 e 2025 estão em 

2%. 

 

Inflação em alta 
 
De acordo com a nova grade de 

parâmetros macroeconômicos da pasta, 

a estimativa para a alta de preços neste 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-economia-reduz-estimativa-pib-2022,70004010738
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ano, medida pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), passou de 4,70% para 6,55%. 

Para 2023, a projeção é de 3,25%. 

 

No último relatório Focus, os analistas 

de mercado consultados pelo Banco 

Central estimaram que o IPCA deve 

acumular alta de 6,45% em 2022 e de 

3,70%em 2022. 

 

Todas as projeções para a inflação em 

2022 estão bem acima do centro da meta 

deste ano, de 3,50%, que tem uma 

margem de tolerância de 1,5 ponto 

porcentual (índice de 2,00% a 5,00%). 

No caso de 2023, a meta é de 3,25%, com 

margem de 1,5 ponto (1,75% a 4,75%). 

 

O Ministério da Economia também 

atualizou a projeção para o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) – utilizado para a correção do 

salário mínimo. De acordo com a nova 

grade de parâmetros macroeconômicos 

da pasta, a estimativa para a alta do 

indicador neste ano passou de 4,25% 

para 6,70%. Para 2023, a projeção é de 

3,25%. 

 

Já a estimativa da Economia para a alta 

do IGP-DI em 2022 saltou de 5,42% 

para 10,01%. Para o próximo ano, a 

projeção é de 4,42%. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,economia-estimativa-
pib,70004011193  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Teste Nacional do Censo 2022 
mostra população com 51,7% 
de mulheres e 16,7% de 
idosos 
 
Os resultados preliminares, divulgados 
nesta quinta-feira pelo IBGE, são 
referentes ao levantamento censitário 
conduzido entre novembro e meados de 
fevereiro nas 27 Unidades da Federação 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
17 de março de 2022 | 11h36 

 
Rio - O primeiro teste nacional 

do Censo Demográfico 

2022 confirmou que há mais mulheres 

do que homens na população brasileira. 

Dependendo da região, um em cada 

quatro habitantes é idoso. Os resultados 

preliminares, divulgados nesta quinta-

feira pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), são 

referentes ao levantamento censitário 

conduzido entre novembro e meados de 

fevereiro, em localidades das 27 

Unidades da Federação. 

 

O IBGE lembra que todos os locais 

visitados no teste nacional serão 

novamente recenseados a partir de 1º de 

agosto, quando começa a coleta oficial 

do Censo Demográfico em todo o País. 

 

"A coleta começa em agosto, mas no mês 

anterior já terão trabalhadores em 

campo fazendo a pesquisa de entorno de 

domicílios, onde nossos agentes 

percorrem rua a rua do País para 

conhecer o território", lembrou o diretor 

de Geociências do IBGE, Claudio 

Stenner, sobre o levantamento de 

informações a respeito de características 

urbanas, como existência de pavimento, 

qualidade das calçadas, ponto de ônibus 

e ciclovia, por exemplo. 

 

O IBGE lembra que todos os locais 

visitados no teste nacional serão 

novamente recenseados a partir de 1º de 

agosto, quando começa a coleta oficial 

do Censo Demográfico em todo o País 

Foto: Acervo IBGE 

 

Stenner conta que o teste mostrou a 

necessidade de diferentes ajustes na 

operação censitária, desde operacionais, 

tecnológicos, até adaptações do 

vocabulário do manual de orientação 

sobre a coleta. 

 

“Por exemplo, uma frase de orientação 

no manual no Rio de Janeiro todo 

mundo entende bem, mas 

no Maranhão teve alguma dúvida de 

interpretação. Foi corrigido. São 

pequenos ajustes”, contou o diretor. 

“Estamos pensando nos últimos 

detalhes.” 

 

“Tudo foi avaliado exaustivamente e está 

sendo ajustado dentro das áreas de 

trabalho”, corroborou Luciano Tavares 

Duarte, da Gerência Técnica do Censo 

Demográfico do IBGE. 

 

Visitas a 59 mil endereços 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/censo
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No teste nacional, os recenseadores 

visitaram 59.535 endereços, sendo 

39.477 deles domicílios ocupados por 

moradores. Os técnicos conseguiram 

realizar 38.371 entrevistas: 98,1% na 

modalidade presencial, 1,3% pela 

internet e 0,6% por telefone. 

 

O resultado significa que 111.184 pessoas 

foram recenseadas nas 27 localidades 

selecionadas para o teste. Os primeiros 

resultados mostraram que esse universo 

era composto por 57.514 mulheres 

(51,7% do total) e 53.670 homens 

(48,3%). O local com maior proporção 

de mulheres foi o bairro de Amaralina, 

em Salvador, na Bahia, onde elas 

representavam 56,3% da população. 

Apenas oito localidades visitadas tinham 

mais homens do que mulheres: 

Tigrinhos (SC), Jardim Olinda (PR), 

Lagoinha do Piauí (PI), Lajeado (TO), 

Novo Remanso (Itacoatiara/AM), Ema 

(Pindoretama/CE), Macujê 

(Aliança/PE) e Sucuri (Cuiabá/MT). 

 

A população idosa, de 60 anos ou mais, 

somava 18.575 pessoas, ou 16,7% do 

total de recenseados. Em Amaralina 

(Salvador/BA), a proporção de idosos 

subiu a 26% da população. O resultado 

também foi expressivo no bairro Araçás 

(Vila Velha/ES), com 24,1% da 

população local enquadrada como idosa; 

Minas Brasil (Belo Horizonte/MG), com 

23,3%; e Paulo de Frontin (RJ), com 

22,2%. A localidade de Samambaia, em 

Brasília, tinha a menor proporção de 

idosos em sua população, apenas 7,2%. 

 

No Censo Demográfico de 2010, 

somente 10,8% da população estavam 

nessa faixa etária de 60 anos ou mais de 

idade. O teste no Bairro Liberdade, em 

Porto Velho/RO, apontou um aumento 

no número de moradores idosos em 

relação ao último Censo. Em 2010, os 

idosos representavam 8,8% da 

população do bairro, proporção que 

subiu agora a 18,3%. 

 

O IBGE notou ainda que, entre os nove 

municípios que foram totalmente 

recenseados, houve redução na 

população residente em relação ao 

Censo 2010 em dois deles: Engenheiro 

Paulo de Frontin (RJ) e Jardim Olinda 

(PR). Já Tigrinhos (SC) apresentou um 

aumento populacional de 32,2% no 

período. Os recenseadores visitaram 

1.081 endereços no município 

catarinense, sendo 860 deles com 

moradores, revelando 2.322 habitantes 

na cidade, contra um total de 1.757, em 

2010, ou seja, 565 pessoas a mais. 

 

O local recenseado com maior população 

residente foi o município Engenheiro 

Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, 

onde os técnicos apuraram 12.304 

habitantes. O menos populoso foi o 

município de Jardim Olinda, no Paraná, 

com apenas 1.391 moradores. 

 

Os lares visitados no teste tinham, em 

média, 2,9 moradores cada um. O 

número de habitantes subia a uma 

média de 3,5 pessoas por domicílio no 

Eixo Central da sede do município de 

Mucajaí, em Roraima, mas descia a 2,3 

pessoas por residência em Amaralina, 

Salvador. 

 

A taxa de não resposta foi de 2,8% em 

todo o universo de domicílios 

permanentes ocupados encontrados no 

teste do IBGE. Os recenseadores tiveram 

mais dificuldades em obter entrevistas 

em Mucajaí (com taxa de não resposta 

de 6,5%) e no bairro Liberdade, em 

Porto Velho (6,1%). 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,teste-censo-
2022,70004011284  
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Governo eleva expectativa de 
inflação em 2022 de 4,7% 
para 6,5% 
 
Guerra na Ucrânia piora projeções para 
preços e PIB e representa risco para o 
Brasil, diz Economia 
 

17.mar.2022 às 9h49Atualizado: 
17.mar.2022 às 11h44 
Fábio Pupo 
BRASÍLIA 
 
O governo cortou a projeção para o 

crescimento da economia neste ano de 

2,1% para 1,5% e elevou a expectativa 

de inflação em quase dois pontos 

percentuais, de 4,7% para 6,55%. 

 

O Ministério da Economia atualizou 

nesta quinta-feira (17) os dados, que 

estavam inalterados desde novembro. 

Segundo a pasta, a maior inflação 

decorre do aumento dos preços 

internacionais de commodities agrícolas 

e energéticas devido à guerra 

na Ucrânia. 

 

Tanto a menor projeção para o PIB 

(Produto Interno Bruto), antecipada 

pela Folha, como a elevação na 

expectativa para a inflação são 

registradas às vésperas do calendário 

eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro 

(PL) cobra medidas que possam conter 

uma possível perda de popularidade 

devido às condições da economia. 

 
Bolsonaro e Guedes conversam durante 

cerimônia em Brasília 

(REUTERS/Adriano Machado, 

25.fev.2022). – REUTERS 

 

O ministro Paulo Guedes (Economia) 

tem barrado medidas vistas como caras 

ineficazes por ele, como um programa de 

subsídios para os combustíveis ou um 

corte de tributos para a gasolina. 

 

A taxa de 6,55% é calculada para o IPCA 

(Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), índice oficial de 

inflação, e está acima do teto da meta a 

ser perseguida pelo Banco Central (que 

vai de 2% a 5%). 

 

Outros indicadores apontam um avanço 

ainda maior para os preços neste ano, 

com taxas que já alcançam dois dígitos. 

A estimativa para o INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor), 

voltado à inflação sentida pelos 

brasileiros com renda menor, saltou de 

4,25% para 6,7%. 

 

Já o IGP-DI (Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna), que tem uma 

abrangência maior ao englobar o setor 

atacadista e a construção civil, quase 

dobrou —de 5,42% para 10,01%. 

 

Pedro Calhman, secretário de Política 

Econômica, afirma que as estimativas 

para atividade e para os preços 

incorporam os efeitos da guerra na 

Ucrânia com dados atualizados entre 9 e 

11 de março. Segundo ele, no entanto, 
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não é possível calcular isoladamente o 

quanto o conflito interfere nos 

indicadores. 

 

"O aumento das commodities 

energéticas e agrícolas devido à guerra já 

está refletido nas projeções de inflação e 

atividade. Além do impacto que já teve, 

vai ser um fator de incerteza para o resto 

do ano, principalmente porque não há 

certeza sobre seu impacto nas cadeias 

globais de valor", afirmou. 

 

Além do impacto que já teve, [a guerra] 

vai ser um fator de incerteza para o 

resto do ano, principalmente porque 

não há certeza sobre seu impacto nas 

cadeias globais de valor 

 

Pedro Calhman 

 

Secretário de Política Econômica do 

Ministério da Economia 

 

O secretário afirmou que a inflação não 

é um acontecimento exclusivo do Brasil. 

"É um fenômeno global. Estamos com a 

maior inflação interanual desde 2016, 

mas os Estados Unidos estão com a 

maior inflação ao consumidor em quase 

40 anos", disse. 

 

O ministério destaca que a inflação 

registrada até agora vem sendo 

impulsionada pelos grupos de 

transportes (que acumula 18,26% de 

inflação em 12 meses terminados em 

fevereiro), devido ao avanço nos 

combustíveis, e alimentação (9,12%). 

 

Os técnicos afirmam que a guerra na 

Ucrânia e seus impactos nas cadeias 

globais de valor são riscos a serem 

monitorados neste ano. Entre as 

possíveis consequências, estão quebras 

de oferta, deterioração das condições 

financeiras e do comércio internacional 

e efeitos para o balanço de pagamentos 

do Brasil. 

 

"Adicionalmente, o risco da pandemia 

sobre o crescimento econômico e a 

inflação continuam sendo avaliados", 

afirma a pasta em texto. 

 

A guerra e a pandemia pressionam ainda 

mais os preços no momento em que já se 

completa um ano de escalada dos juros 

no Brasil, medida tomada como resposta 

à inflação. Nesta quarta-feira (16), o 

Copom (Comitê de Política Econômica) 

do BC elevou a taxa básica (Selic) em 1 

ponto percentual, de 10,75% para 11,75% 

ao ano. 

 

O Copom sinalizou que fará outro 

aumento de 1 ponto na próxima reunião 

e que as elevações continuarão 

avançando significativamente em 

território "ainda mais contracionista" 

diante dos novos choques inflacionários. 

 

O aumento da Selic é um dos fatores que 

desaceleram a atividade. Guedes 

já admitiu publicamente uma menor 

expectativa para a economia em 2022 —

após o crescimento de 4,6% em 2021. A 

taxa sucedeu um tombo de 3,9% 

provocado pela pandemia em 2020. 

 

Na visão expressa pelo Ministério da 

Economia nesta quinta, a maior parte do 

corte na projeção do PIB ocorreu pelas 

revisões estatísticas oriundas da 

atualização das contas nacionais de 

2019, divulgada pelo IBGE no fim do ano 

passado, e do crescimento menor que o 

projetado no segundo semestre de 2021. 

 

A pasta afirma que o corte decorre 

também do desempenho de setores 

afetados no fim do ano passado pela 

ampliação dos gargalos nas cadeias 

globais e pela maior crise hídrica, como 

a indústria e o setor agropecuário. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/selic/
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Além disso, o ministério afirma que a 

conjuntura internacional (com maior 

inflação e redução de estímulos 

monetários e fiscais) tem promovido 

uma revisão negativa da atividade para 

as principais economias globais desde o 

ano passado —com revisões maiores 

para alguns países após o início do 

conflito no Leste Europeu. 

 

Apesar do cenário, a pasta afirma que há 

fatores que contribuirão para a 

economia em 2022. "Apesar dos efeitos 

da maior incerteza global, decorrente da 

guerra na Ucrânia, e do menor 

carregamento estatístico do PIB, os 

fundamentos para o crescimento 

continuam presentes, principalmente 

com o possível arrefecimento dos 

choques negativos de oferta como a crise 

hídrica, quebra de cadeias de valor e 

pandemia", afirma a pasta. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/governo-eleva-expectativa-
de-inflacao-em-2022-de-47-para-
65.shtml  
 

Retorne ao índice 
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'Não temos plano B' para o 
trigo mais caro, diz fabricante 
de massas e biscoitos 
 
J.Macêdo, fornecedora da farinha de 
trigo Dona Benta, já repassou aumento 
de 15% e prepara nova alta 
 
17.mar.2022 às 9h00 
Daniele Madureira 
SÃO PAULO 
 
As fabricantes de pães, bolos e massas já 

ligaram o alerta: elas trabalham, em 

média, com 20 dias de estoque de 

farinha de trigo. 

 

A guerra na Ucrânia, que fez disparar 

o preço da tonelada de trigo no mercado 

internacional, teve início em 24 de 

fevereiro, há exatos 21 dias completados 

nesta quinta-feira (17). Aqui no Brasil, 

o preço de macarrão, bolos e pães 

industrializados já aumentou em pelo 

menos 15%. 

 

O mercado movimenta R$ 40 bilhões ao 

ano no país, com um consumo de 3,5 

milhões de toneladas de produtos, 

segundo a Abimapi (Associação 

Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 

Massas Alimentícias e Pães e Bolos 

Industrializados). 

 

"O país depende de 50% a 60% do trigo 

importado, que vem quase na sua 

totalidade da Argentina. Moinhos que 

processam o trigo para torná-lo farinha, 

como o nosso, já estão repassando um 

aumento entre 30% e 45% para a 

indústria", disse à Folha Marcos 

Pereira, diretor de unidade de negócios 

Sul e Sudeste da J.Macêdo. "O aumento 

depende de quanto estoque o moinho 

tem, que chega no máximo a 70 dias", 

diz. 

 

 
Sede da J.Macêdo, das marcas Dona 

Benta, Sol e Petybon, em Fortaleza (CE) 

– Divulgação 

 

A empresa, dona de quatro moinhos e 

duas fábricas, das marcas Dona Benta, 

Sol, Petybon, Brandini, entre outras, é 

uma das maiores fabricantes de farinha 

de trigo e massas do país. Com farinha 

de trigo, atende padarias, atacarejos e 

distribuidoras. 

 

"Desde o início do conflito até agora, o 

quilo da farinha, os pacotes de macarrão 

e de biscoitos já subiram 15%, 

dependendo do produto", diz Pereira. 

"Vamos ter um novo aumento, que vai 

ser decidido até o final do mês. Mesmo 

que o conflito acabe amanhã, vamos ter 

uma nova alta, mas quanto mais cedo 

acabar, menor vai ser o repasse", afirma. 

 

De acordo com o executivo, a J. Macedo 

precisa comprar o trigo hoje, que será 

entregue dentro de dois meses, já no 

preço do dia, corrigido. "Se não 

aumentarmos o preço agora, não temos 

margem para gerar caixa, ou seja, não 

teremos dinheiro para bancar a 

operação." 

 

No ano passado, diz ele, quando houve 

uma alta expressiva no preço do arroz, o 

consumidor foi para o macarrão –um 

produto que está presente em 98,8% dos 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/corrida-global-por-estoques-renova-pressao-sobre-alimentos-e-inflacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/onu-diz-que-guerra-na-ucrania-pode-aumentar-preco-de-alimentos-em-ate-20.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/apos-disparada-de-60-preco-do-trigo-cai-no-mercado-externo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/apos-disparada-de-60-preco-do-trigo-cai-no-mercado-externo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/inflacao-nao-poupa-ninguem-em-fevereiro-indica-ipea.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/inflacao-nao-poupa-ninguem-em-fevereiro-indica-ipea.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/os-efeitos-da-guerra-comecam-a-chegar-pelo-paozinho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/os-efeitos-da-guerra-comecam-a-chegar-pelo-paozinho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/os-efeitos-da-guerra-comecam-a-chegar-pelo-paozinho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/pressao-inflacionaria-surpreende-e-ameaca-legado-do-plano-real-dizem-economistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/pressao-inflacionaria-surpreende-e-ameaca-legado-do-plano-real-dizem-economistas.shtml
http://www.folha.com.br/
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lares brasileiros, segundo a consultoria 

Kantar. "Agora não temos plano B", 

afirma Pereira. "Vamos ter que repassar 

novo aumento no mês que vem, até 

atingir toda a alta da farinha, de até 45%, 

dentro de 60 dias", diz. 

 

Segundo o executivo, vai sobrar 

inclusive para o varejo. "Pela primeira 

vez em três décadas de trabalho, vejo os 

varejistas reconhecendo que precisam 

reduzir a margem deles para vender." 

 

Já a Selmi, dona das marcas Renata e 

Galo, segunda maior fabricante de 

massas alimentícias do país, depois da 

M.Dias Branco (dona da Adria), prefere 

não dizer de quanto será o aumento no 

preço dos produtos –mas o reajuste virá 

ainda este mês. 

 

"Certamente, vamos ter aumento de 

preço em todos os derivados de trigo", 

diz Marcelo Guimarães, diretor 

comercial do grupo Selmi. O tamanho do 

repasse também depende de quanto 

trigo é empregado em cada categoria. 

"Em biscoitos, em média, 30% do custo 

do produto é trigo, já no macarrão são 

70%", afirma. 

 
SUBSTITUIR TRIGO POR MILHO 

NÃO É UMA OPÇÃO, SEGUNDO 

FABRICANTES 

 

Partir para a produção de massas com 

derivados de outro cereal –como chegou 

a ocorrer na 2ª Guerra Mundial, quando 

o mais comum era pão de milho, por 

exemplo –não é uma opção hoje, 

segundo fabricantes. 

 

"Não tem como moer milho em um 

moinho de trigo, é uma operação 

diferente", diz Pereira, da J.Macêdo. O 

processo produtivo da indústria 

alimentícia aplica a farinha de trigo 

como carboidrato em diferentes 

categorias de produtos –qualquer 

mudança exigiria uma adaptação 

custosa, diz ele. 

 

Fora os motivos econômicos, existe o 

paladar do brasileiro, muito acostumado 

a consumir os derivados de farinha de 

trigo, especialmente no macarrão. Os 

derivados de outros cereais, como arroz 

e milho, até existem no mercado, mas 

como opções sem glúten. 

 

De acordo com Marcos Henrique do 

Espírito Santo, analista setorial da Lafis 

Consultoria, o Brasil importa metade 

das 12 milhões de toneladas de trigo que 

consome ao ano. "Desse total, cerca de 

90% vêm da Argentina", afirma. "Os 

fabricantes não costumam armazenar 

por mais do que 60 dias, porque não têm 

capacidade para isso". 

 

Na Bolsa de Chicago, referência para 

commodities agrícolas, o preço do trigo 

avançou 24,6% desde o início do conflito 

até o pregão de terça-feira (15), para US$ 

11,54 o bushel (medida equivalente a 

27,2 kg). 

 

Em fevereiro, a tonelada da farinha de 

trigo atingiu R$ 1.708, uma alta de 

14,6% sobre o mesmo período de janeiro 

de 2021 e um salto de 75,5% sobre 

janeiro de 2020, conforme informações 

do Cepea-Esalq/USP (Centro de 

Estudos Avançados em Economia 

Aplicada), que acompanha os preços 

agropecuários. 

 

Os dados levam em conta o preço do 

trigo no Paraná, maior produtor 

nacional, ao lado do Rio Grande do Sul. 

"Mas está em expansão a produção de 

trigo no cerrado, em Minas Gerais e no 

interior de São Paulo", diz o analista da 

Lafis. 
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Agora, os fabricantes nacionais de 

farinha de trigo solicitam ao governo 

federal uma isenção da TEC (Tarifa 

Externa Comum) cobrada pelo trigo que 

vem de fora do Mercosul, para garantir o 

abastecimento. Entre os maiores 

produtores globais do grão, depois de 

Rússia e Ucrânia, estão Estados Unidos, 

Canadá e Austrália. 

 

Segundo Espírito Santo, a indústria de 

derivados de trigo já vinha sendo afetada 

pela alta dos custos logísticos, 

especialmente de frete, com o aumento 

da demanda por navios de contêineres. 

"A recente disparada no preço do 

petróleo aumentou ainda mais essa 

conta, fator que também pesa no preço 

das embalagens", diz ele. 

 

O Brasil não está desabastecido em trigo, 

destaca o presidente da Abimapi, 

Cláudio Zanão. "A questão de substituir 

o trigo por outro cereal não está em 

discussão", diz. 

 

Quanto aos aumentos, Zanão acredita 

que a indústria deve repassar aos poucos 

a alta da commodity, para que o 

consumidor consiga absorvê-la. "Caso 

contrário, o produto vai ficar encalhado 

na prateleira". 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/nao-temos-plano-b-para-o-
trigo-mais-caro-diz-fabricante-de-
biscoitos-e-massas.shtml  
 

Retorne ao índice 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/nao-temos-plano-b-para-o-trigo-mais-caro-diz-fabricante-de-biscoitos-e-massas.shtml
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Juízo arbitral é competente 
para analisar cláusula 
compromissória entre as 
partes 
 
17 de março de 2022, 11h07 
 
É competência do juízo arbitral apreciar 

preliminarmente a validade e a eficácia 

da convenção de arbitragem decorrente 

de cláusula compromissória estipulada 

entre as partes — cláusula kompetenz-

kompetenz (artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei 9.307/1996, a Lei de Arbitragem). 

 

CREA-ROExtinção de processo sem 

resolução de mérito não violou 

segurança jurídica 

 

Com base nesse entendimento, e por 

maioria, a 4ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça negou provimento a 

agravo interno e manteve decisão 

monocrática do ministro Antonio Carlos 

Ferreira que julgou extinto processo no 

qual se discutia contrato de compra e 

venda e transmissão de direitos de 

empresas de fornecimento de energia 

elétrica. 

 

"O caso concreto não envolve direitos 

indisponíveis, cingindo-se a 

controvérsia à interpretação e à 

qualificação que a parte agravada fez do 

negócio jurídico formalizado entre a 

agravante e terceiro (cessão de 

contrato), e a recusa em registrá-lo no 

sistema que gerencia contratações da 

espécie (compra e venda de energia 

elétrica), matéria que antecede a 

aplicação das normas regulamentares de 

regência", explicou o ministro Antonio 

Carlos. 

 

Regras do setor elétrico 

 

Segundo o magistrado, o caso analisado 

envolveu exclusivamente a recusa da 

Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE) em proceder ao registro 

da cessão de contrato formalizado entre 

terceiros (Penta e Eletronorte), cujos 

direitos teriam sido ulteriormente 

adquiridos pela Companhia Paulista de 

Energia S/A (Copen). 

 

Para a CCEE, essa cessão contrariaria a 

norma regulamentar de regência, por se 

tratar de uma nova contratação, e não 

apenas da transmissão de direitos e 

obrigações de contrato anterior (cessão). 

 

Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJ-SP) entendeu pela 

possibilidade de registro do contrato de 

cessão de direitos relativos ao contrato 

de compra e venda de energia, com a 

consequente possibilidade de 

substituição da cedente pela 

cessionária-autora no polo comprador — 

o que, segundo a corte estadual, não 

ofenderia a Portaria 455/2012 do 

Ministério de Minas e Energia. 

 

Ao apresentar agravo contra a decisão 

que extinguiu o processo sem a 

resolução do mérito, a Copen sustentou 

que a controvérsia envolveria direito 

indisponível, pois a demanda discutiria 

a interpretação e aplicação cogente das 

regras do setor elétrico — em especial, o 

alcance da Portaria MME 455/2012, que 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
https://www.gov.br/mme/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/2012/portaria-n-455-2012.pdf
https://www.gov.br/mme/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/2012/portaria-n-455-2012.pdf
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extrapola as relações amparadas pelo 

Estatuto da CCEE, revestindo-se de 

nítido caráter de norma de ordem 

pública. 

 

Ela alegou ainda estar em discussão se a 

CCEE deve fazer o registro do contrato 

de cessão conforme as regras do setor 

elétrico, que não podem ser 

transacionadas, não se tratando de 

direitos disponíveis ou transacionáveis 

que pudessem ser submetidos à 

arbitragem. 

 

Competência constitucional 

 

Segundo o ministro Antonio Carlos, no 

entanto, nenhuma das partes se insurge 

diretamente contra os termos da norma 

regulamentadora, a Portaria MME 

455/2012. O foco da irresignação da 

autora da demanda, acrescentou o 

magistrado, foi a interpretação do 

negócio jurídico formalizado — a cessão 

do contrato —, além da recusa em 

registrá-lo no sistema que gerencia esse 

tipo de contratação. 

 

"Não se trata, pois, de discutir a 

interpretação e a aplicação cogente das 

regras do setor elétrico, em especial o 

alcance da Portaria MME 455/2012, 

senão, reitere-se, a natureza jurídica da 

aquisição, pela autora-agravante, do 

CCVEE originariamente firmado entre a 

Penta e a Eletronorte. Não há direito 

indisponível em disputa, dessarte. 

Sanada a controvérsia — pelo juízo 

arbitral, vale dizer —, a agravada fará 

cumprir os termos da norma reguladora, 

na condição de mero agente 

operacional", explicou. 

 

O magistrado destacou que o julgamento 

do recurso, com o reconhecimento da 

incompetência do Judiciário estatal e a 

consequente extinção do processo sem a 

resolução do mérito, não importou em 

violação do princípio da segurança 

jurídica, mas no "exercício da 

competência constitucional conferida ao 

STJ", em defesa do ordenamento 

jurídico infraconstitucional. 

 

Ao desprover o agravo interno, o 

ministro explicou que somente em 

hipóteses excepcionais é possível afastar 

a competência outorgada ao árbitro pelo 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

9.307/1996. Para ele, no caso analisado, 

é "inviável o conhecimento de alegação 

suscitada apenas em sede de agravo 

interno, qualificando indevida inovação 

recursal". Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

AREsp 1.230.431 

 

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

17/juizo-arbitral-competente-analisar-

clausula-compromissoria  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/juizo-arbitral-competente-analisar.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-17/juizo-arbitral-competente-analisar-clausula-compromissoria
https://www.conjur.com.br/2022-mar-17/juizo-arbitral-competente-analisar-clausula-compromissoria
https://www.conjur.com.br/2022-mar-17/juizo-arbitral-competente-analisar-clausula-compromissoria
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STF mantém leis que 
autorizaram a criação de 
cartórios em SC 
 
17 de março de 2022, 11h48 
 
O Supremo Tribunal Federal declarou 

constitucionais dispositivos de leis do 

Estado de Santa Catarina, editadas em 

2015, que autorizam a criação de novos 

tabelionatos e ofícios de registro de 

imóveis na capital e em outras 11 cidades 

do estado. A decisão foi tomada no 

julgamento de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) na sessão 

virtual encerrada em 8 de março. 

 

Colegiado entendeu que lei que permite 

novos tabelionatos e ofícios de registro 

de imóveis em SC obedece interesse 

público 
Reprodução 

 

Na ação, a Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil (Anoreg) 

argumentava, entre outros pontos, que 

as novas serventias extrajudiciais foram 

criadas por meio de projeto de lei de 

origem do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina sem o devido estudo prévio. 

Apontava, também, que a referida 

norma afronta ao artigo 236 da 

Constituição, que prevê o ingresso na 

atividade notarial e de registros por 

concurso público de provas e títulos. 

 

Por unanimidade, o colegiado 

acompanhou o voto da relatora, ministra 

Cármen Lúcia, que explicou que os 

projetos de lei que deram origem às 

regras questionadas foram propostos 

pelo Poder Judiciário estadual após o 

encerramento dos trabalhos da 

Comissão de Desdobro, formada para 

definir critérios gerais para instalação de 

novos cartórios em todo o estado. 

 

Ao citar trechos das justificativas dos 

projetos de lei e informações prestadas 

nos autos, a relatora constatou que a 

criação das serventias extrajudiciais se 

pautou pelo interesse público regional 

objetivamente comprovado. “Os 

processos administrativos que trataram 

da reorganização dos serviços notariais e 

registrais em Santa Catarina contaram 

com ampla participação dos 

interessados, especialmente aqueles 

afetados pelas medidas", ressaltou. 

 

Com relação à fundamentação e à 

motivação das decisões administrativas 

proferidas pelos tribunais, Cármen 

Lúcia afirmou que esse requisito foi 

preenchido pelo tribunal catarinense. 

Como exemplo, citou trecho do 

Relatório Final da Comissão de 

Desdobro segundo o qual foram levados 

em consideração, para a criação dos 

cartórios, entre outros critérios, as 

necessidades e as peculiaridades locais, 

respeitada a preponderância do 

interesse público, além da posição 

geográfica, a densidade demográfica, a 

concentração populacional, as condições 

socioeconômicas,a qualidade dos 

serviços, a eficiência e a rentabilidade 

das serventias existentes no local e a 

configuração urbanística. 

 

Concurso 
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Sobre a alegada ofensa à norma do 

concurso público, ela observou que as 

leis questionadas não mencionam 

critérios para ingresso na atividade 

notarial, mas apenas condiciona a 

efetiva implantação dos tabelionatos e 

ofícios à prévia vacância dos atuais. 

Portanto, para a relatora, não há 

contrariedade à norma constitucional 

nem ofensa aos princípios da isonomia, 

da impessoalidade, da moralidade, da 

segurança e republicano. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Supremo Tribunal Federal. 

 

ADI 6883 

  
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
17/stf-mantem-leis-autorizaram-
criacao-cartorios-sc  
 
Retorne ao índice 
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Necessidade de exame 
criminológico para 
progressão deve ser 
fundamentada 
 
17 de março de 2022, 8h46 
 
Por falta de fundamentação idônea, o 

ministro Joel Ilan Pacionirk 

restabeleceu decisão do juízo da 

execução que tinha concedido 

progressão ao regime aberto para uma 

mulher condenada por roubo, sem a 

necessidade de exame criminológico. 

 

O ministro Joel Paciornik foi o relator do 

HC no STJ Rafael Luz/STJ 

 

No processo, o Ministério Público 

recorreu da decisão da Vara de 

Execução, e o Tribunal de Justiça de São 

Paulo concordou com o MP, entendendo 

que o exame criminológico seria 

necessário por causa da gravidade do 

delito. 

 

A defesa entrou com pedido de Habeas 

Corpus contra a decisão do TJ, alegando 

que a ré preenche todos os requisitos 

exigidos para a progressão de regime e 

que a perícia foi determinada com base 

em fundamentação inidônea. 

O relator do caso no STJ, ministro Joel 

Paciornik, afirmou que a Corte 

consolidou entendimento no sentido de 

que o magistrado pode, de forma 

fundamentada, exigir o exame 

criminológico para progressão de 

regime, de acordo com a Súmula 439 da 

Corte. 

 

Porém, segundo o relator, a 

fundamentação deve estar relacionada a 

algum elemento concreto da execução 

da pena, não se admitindo a simples 

referência à gravidade abstrata do delito 

ou à longevidade da pena, como no caso 

concreto. 

 

Assim, como o TJ-SP baseou-se, 

genericamente, na gravidade abstrata do 

crime pelo qual a paciente foi condenada 

não apontando elementos concretos nos 

autos que pudessem justificar a 

necessidade do exame técnico para a 

formação de seu convencimento, o 

ministro concluiu pelo 

reestabelecimento da decisão do juízo da 

execução. A ré foi representada pelo 

advogado Renan Luís da Silva 

Pereira. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

HC 727.814 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
17/exigencia-exame-criminologico-
progressao-fundamentada  
 

Retorne ao índice 
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STJ afasta devolução em 
dobro de comissão retida 
após rescisão 
 
Colegiado observou ser válida cláusula 
contratual que transfere ao comprador 
a obrigação de pagar a corretagem. 
 
quarta-feira, 16 de março de 2022 
 
Ao reformar parcialmente acórdão do 

TJ/MS, a 4ª turma do STJ afastou a 

devolução em dobro do valor retido 

pelo vendedor a título de comissão de 

corretagem, após a rescisão de contrato 

de compra de imóvel por iniciativa do 

consumidor. 

 

 
STJ afasta devolução em dobro de 

comissão de corretagem retida 

indevidamente após rescisão do 

contrato.(Imagem: Pexels) 

 

Citando a tese firmada pela 2ª seção no 

julgamento do REsp 1.599.511, sob o 

rito dos recursos repetitivos, o relator 

do caso, ministro Luis Felipe Salomão, 

observou ser válida a cláusula 

contratual que transfere ao comprador 

a obrigação de pagar a corretagem. 

 

No entanto, ele entendeu que a falta de 

informação clara no contrato - 

reconhecida pelo TJMS - quanto à 

obrigação do comprador de arcar com o 

custo da corretagem impõe a devolução 

da verba retida, porém de forma 

simples, pois a restituição em dobro, 

prevista no parágrafo único do artigo 

42 do CDC, só seria cabível na hipótese 

de má-fé. 

 

Para o relator, além de a corte local 

haver considerado que o contrato foi 

mal redigido nessa parte, deixando de 

estabelecer claramente a obrigação do 

comprador, a retenção foi justificável 

diante da lei 13.786/18 (lei do distrato), 

que admite que a comissão de 

corretagem seja deduzida 

integralmente da verba a ser restituída 

em caso de desfazimento do negócio. 

 

Irregularidades em contratos 

 

No julgamento, a 4ª turma também 

permitiu a retenção de 25% dos valores 

pagos pelo comprador, 

independentemente de ele ter ocupado 

o imóvel - mesmo para contratos 

firmados antes da vigência da lei 

13.786/18 -, e admitiu a cobrança de 

taxa administrativa de análise de 

crédito. 

 

A controvérsia julgada pelo colegiado 

teve origem em ação civil pública 

ajuizada pelo MP/MS contra duas 

empresas, para apurar eventuais 

irregularidades nos contratos de adesão 

para a compra de imóveis. 

 

Confirmando a sentença, o TJ/MS 

declarou a nulidade de cláusulas 

contratuais que impunham ao 

consumidor a obrigação de pagar 

comissão de corretagem e taxas de 

análise de crédito e envio de 

correspondência; a restituição 

parcelada do valor pago e a retenção de 

10% do valor do contrato, em caso de 

resolução contratual; a cobrança 

onerosa em caso de cessão de direitos; e 

a necessidade de anuência da 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ita&sequencial=1532624&num_registro=201601297158&data=20160906&formato=pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13786.htm
https://www.migalhas.com.br/
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vendedora para a cessão de direitos, 

mesmo após a quitação do contrato. 

 

Uma das empresas recorreu ao STJ, 

alegando, entre vários argumentos, que 

a corte, em recurso repetitivo, 

considerou válida a transferência ao 

consumidor da obrigação de arcar com 

a comissão de corretagem; e que a 

cobrança de taxa administrativa e de 

cessão de direitos é legal e devida. 

 

Retenção de valores 

 

Segundo o ministro Salomão, é válida a 

retenção de 25% dos valores pagos pelo 

comprador, independentemente da 

ocupação da unidade imobiliária, no 

caso de rescisão contratual provocada 

por ele. Tal percentual - acrescentou - é 

adequado para indenizar a construtora 

das despesas gerais e desestimular o 

rompimento unilateral do contrato, 

conforme entendimento consolidado 

pela 2ª seção do STJ (REsp 1.723.519). 

 

Salomão observou que a lei 13.786/18 

disciplinou diversos aspectos referentes 

ao desfazimento do contrato de compra 

e venda de imóveis na planta. 

 

"O artigo 67-A, I e II, da lei de 

incorporação imobiliária (4.591/64), 

também incluído pela novel Lei 

13.786/2018, dispõe que, em caso de 

desfazimento do contrato celebrado 

exclusivamente com o incorporador, a 

pena convencional não poderá exceder 

a 25% da quantia paga, e que poderá 

ser deduzida também a integralidade 

da comissão de corretagem." 

 

Taxa administrative 

 

Em relação à taxa administrativa para 

remunerar serviços de pré-análise de 

cadastro e de capacidade financeira do 

comprador, Salomão entendeu que o 

valor total cobrado pela incorporadora - 

de R$ 480 - é razoável. 

 

Segundo o ministro, a obtenção de 

certidões e outros documentos para 

montagem do dossiê a ser enviado à 

Caixa Econômica Federal, 

independentemente da aprovação do 

financiamento, é serviço "necessário e 

efetivamente prestado", cuja cobrança 

não pode ser tida como arbitrária. 

 

Porém, em relação à taxa de cessão de 

direitos, o magistrado confirmou o 

acórdão do TJ/MS, por considerar 

"desproporcional" a cobrança sobre o 

valor do contrato. Segundo o relator, tal 

cobrança não guarda correspondência 

com nenhum serviço prestado pela 

empresa, "sendo patente a sua 

ilegalidade, uma vez que implica 

desvantagem exagerada para o 

consumidor". 

 

 Processo: REsp 1.947.698 
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Arquivado PAD contra 
servidora acusada de assédio 
moral e improbidade 
 
Arquivamento aconteceu por falta de 
provas e em razão da aposentadoria da 
servidora. 
 
quinta-feira, 17 de março de 2022 
 
O Corregedor-Geral da Justiça do 

TJ/RJ, desembargador Ricardo 

Rodrigues Cardozo, determinou o 

arquivamento de PAD - processo 

administrativo disciplinar contra 

servidora acusada de assédio moral e 

conduta ímproba. Magistrado acolheu 

parecer da COPPD - Comissão 

Permanente de Processo Disciplinar 

que considerou a falta de provas e a 

aposentadoria da servidora. 

 

 
PAD contra servidora acusada de 

assédio moral e improbidade é 

arquivado.(Imagem: Freepik) 

 

Trata-se de PAD instaurado contra uma 

técnica judiciária a partir de denúncia 

encaminhada à Corregedoria-Geral da 

Justiça, por prestadora de serviços 

junto a Direção do Fórum de Nova 

Iguaçu, relatando assédio moral por 

parte da investigada contra os 

colaboradores terceirizados, além do 

uso indevido de viatura de serviço 

oficial do Tribunal de Justiça, com 

finalidade privada. 

 

Em sua defesa, a servidora asseverou 

que para a caracterização do assédio 

moral seria necessária a ocorrência 

reiterada de situações que violassem a 

dignidade ou causassem transtornos 

psicológicos à suposta vítima, expondo 

o empregado a situação vexatória, 

humilhante, de modo repetitivo e 

prolongado, que tenha o efeito de 

atingir a autoestima e 

autodeterminação da subordinada, 

alterando danosamente o ambiente de 

trabalho, obstaculizando, assim, as 

atividades rotineiras. 

 

Pontuou, também, que não houve a 

intenção ou a utilização motivada da 

viatura oficial, tendo apenas aceitado 

carona, em ocasiões excepcionais, 

quando o itinerário da viatura coincidia 

de passar próximo a sua residência. 

 

Na COPPD, a juíza auxiliar da 

Corregedoria Ana Paula Monte 

Figueiredo Pena Barros salientou que a 

denúncia não se coaduna com o 

entendimento já consolidado sobre 

assédio moral, não sendo vislumbrado 

nos presentes autos situações 

humilhantes ou constrangedoras 

suportadas pela denunciante, inclusive 

de forma repetitiva e prolongada, no 

exercício de suas atividades, ações estas 

que causem dano à dignidade e à 

integridade, física ou psicológica da 

colaboradora, de forma que 

prejudiquem o ambiente de trabalho. 

"Não há prova neste sentido." 

 

Verificou, ainda, que não restou 

demonstrado o uso indevido do veículo 

oficial, bem como o uso de colaborador 

no horário de trabalho, com finalidade 

particular, diante de tudo o que foi 

esclarecido pelas testemunhas. 

https://www.migalhas.com.br/
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"Não bastasse a dúvida em relação à 

ocorrência dos fatos, verifica-se que a 

ocupante do polo passivo foi 

aposentada em 29/07/2021, e como 

eventual falta disciplinar a ser 

aplicada não ensejaria a cassação da 

aposentadoria, é patente a perda do 

objeto." 

 

O pedido de arquivamento foi acolhido 

pelo Corregedor-Geral da Justiça do 

TJ/RJ, desembargador Ricardo 

Rodrigues Cardozo. 

 

Atuaram no processo os 

advogados João Bosco Won Held 

Gonçalves de Freitas 

Filho, Juliana Moura e Isaque 

Guimarães, do escritório João 

Bosco Filho Advogados. 

 

 Processo: 2021-0655251 

 

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

tes/361736/arquivado-pad-contra-

servidora-acusada-de-assedio-

moral-e-improbidade  

 
Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/361736/arquivado-pad-contra-servidora-acusada-de-assedio-moral-e-improbidade
https://www.migalhas.com.br/quentes/361736/arquivado-pad-contra-servidora-acusada-de-assedio-moral-e-improbidade
https://www.migalhas.com.br/quentes/361736/arquivado-pad-contra-servidora-acusada-de-assedio-moral-e-improbidade
https://www.migalhas.com.br/quentes/361736/arquivado-pad-contra-servidora-acusada-de-assedio-moral-e-improbidade


38 

 

 

Osmar Terra Plana: Twitter 
deve excluir perfis com sátira 
a deputado 
 
Juíza falou em "discursos injuriosos" e 
determinou exclusão em 48 horas. 
 
quinta-feira, 17 de março de 2022 
 
O deputado Federal Osmar 

Terra obteve liminar para que o 

Twitter exclua perfil com sátira com seu 

nome, denominado "Osmar Terra 

Plana", e outros três semelhantes. 

Decisão é da juíza de Direito Ketlin 

Casagrande, da 12ª vara Cível de Porto 

Alegre/RS. 

 

Na decisão, magistrada destacou que 

"não se deve confundir o direito à 

liberdade de expressão e o exercício do 

direito de crítica como sendo meios de 

expressão para propagar discursos 

nefastos, injuriosos e difamatórios, 

como no caso em análise". 

 

 
Twitter deve excluir perfis com sátira a 

deputado: "Osmar Terra 

Plana"(Imagem: Marina 

Ramos/Câmara dos Deputados) 

 

A primeira solicitação do parlamentar 

havia sido negada, mas ele obteve 

decisão favorável após revisão. A juíza 

observou que, além de os perfis 

envolverem trocadilho anedótico com o 

nome do deputado e foto alterada, "é 

possível observar a existência de 

publicações contendo elementos 

supostamente apológicos ao nazismo, 

conduta esta totalmente repreensível". 

 

Assim, considerados novos argumentos 

da parte autora, entendeu "evidenciada 

lesão à honra e à dignidade do autor". 

A magistrada destacou que, em ano 

eleitoral, "perfis dessa natureza tem a 

potencialidade de influenciar 

negativamente a imagem e a pessoa do 

requerente". 

 

As contas levavam nomes como "Osmar 

Terra Plana", "Osmarovsky Terra 

Plana" e "Osmar terra do futuro". 

 

A rede social tem prazo de 48 horas 

para exclusão, sob pena de multa diária 

de R$ 500 em caso de descumprimento. 

Além disso, os endereços de IPs dos 

donos dos perfis devem ser informados 

à Justiça, para eventual 

responsabilização civil ou penal. 

 

 Processo: 5030769-

72.2022.8.21.0001 

 

Leia a decisão. 

 

Previsões da pandemia 

 

Aliado de Bolsonaro, Osmar Terra, que 

é médico de formação, deu declarações 

consideradas "anticientíficas", fazendo 

previsões que passaram longe de se 

concretizar ao negar que a pandemia da 

covid-19 fosse se alastrar por muito 

tempo no Brasil e que causaria poucas 

mortes. Desde então, os perfis foram 

criados como meio de satirizar o 

parlamentar. 

 

 

 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/osmar-terra
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/osmar-terra
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/79CF8811EA9EF1_liminarosmarterra.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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Estoque do Carf chega a R$ 1 
trilhão em janeiro 
 
Esse é o maior valor da série histórica 
iniciada em 2011. Número de processos, 
por outro lado, segue em ritmo de 
queda 
 
BÁRBARA MENGARDO 
BRASÍLIA 
17/03/2022 07:00 
 
comentários 

Foto: Ministério da Fazenda 

 

Como consequência do estabelecimento 

de um teto para julgamentos virtuais, o 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) viu o valor de seu estoque 

de processos disparar. O montante 

atingiu a casa dos trilhões de reais em 

janeiro deste ano, maior valor da série 

histórica iniciada em 2011. O número de 

processos em tramitação no conselho, 

por outro lado, vem seguindo em ritmo 

de queda. 

 

O cenário, de acordo com conselheiros 

ouvidos pelo JOTA, é um reflexo do teto 

para julgamentos virtuais, que 

atualmente está em R$ 36 milhões. A 

limitação faz com que os processos 

bilionários – uma minoria no tribunal – 

fiquem represados, aumentando o valor 

do estoque. 

Os dados constam na publicação Dados 

Abertos, disponível no site do Carf. De 

acordo com o documento, em janeiro de 

2022 o estoque do Carf contava com 90,1 

mil processos. O valor dos casos, por sua 

vez, somava R$ 1 trilhão. 

 

Os números sobre valor e quantidade de 

processos no estoque do Carf têm 

seguido direções opostas. A quantidade 

de casos em tramitação no tribunal tem 

caído, porém, desde abril de 2020, o 

valor do estoque tem subido. 

 

Uma comparação entre janeiro de 2022 

com períodos anteriores demonstra o 

cenário: em janeiro de 2021 eram 101,6 

mil processos em tramitação no Carf, 

que somavam R$ 784 bilhões. Já em 

fevereiro de 2020 eram 116,4 mil 

processos, com valor de R$ 628 bilhões. 

 

Outra comparação que ilustra a 

tendência no Carf é a quantidade de 

decisões proferidas versus os valores 

contidos nos processos. Em 2021 foram 

30,4 mil acórdãos redigidos pelos 

conselheiros, que envolviam R$ 47,6 

bilhões. Já em 2019 foram 26 mil 

acórdãos, em processos de R$ 371,1 

bilhões. 

 

A “culpa” pelo alto valor do estoque está 

em uma pequena quantidade de 

processos. De acordo com os dados 

divulgados pelo Carf, em janeiro 

tramitavam no tribunal administrativo 

149 processos com valor de R$ 1 bilhão 

ou mais. Eles somavam, porém, R$ 420 

bilhões. Ou seja, 42% do valor do 

estoque do Carf consta em 149 casos. 

 

Na ponta oposta, o Carf tinha no 

primeiro mês do ano 33,8 mil processos 

com valores abaixo de R$ 66 mil. Os 

casos somam R$ 617,7 milhões. 

 

https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/estoque-do-carf-chega-a-r-1-trilhao-em-janeiro-17032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
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Um conselheiro ouvido 

pelo JOTA apontou que as maiores 

autuações estão majoritariamente 

relacionadas a temas da 1ª Seção, que 

analisa IRPJ e CSLL. São discussões, por 

exemplo, sobre planejamentos 

tributários apontados como abusivos 

pela Receita, com a aplicação pelo fisco 

da multa qualificada, de 150% do tributo 

devido. A penalidade ajuda a elevar o 

valor dos processos. 

 

Casos envolvendo pessoas físicas, por 

outro lado, costumam ter valores 

menores. O Carf analisa, por exemplo, 

processo de contribuintes que caíram na 

malha fina e estão discutindo o 

montante a pagar de IRPF. 

 

O cenário, entretanto, pode ser alterado 

com a volta das sessões presenciais no 

Carf, que a princípio está marcada para 

abril. Sem o teto de julgamentos, 

conselheiros acreditam que o valor do 

estoque cairá rapidamente. 

 

Desempate pró-contribuinte 
 
Os dados divulgados pelo Carf também 

mostram crescimento na aplicação do 

desempate pró-contribuinte no 

conselho. Em 2021 o mecanismo 

inserido pelo artigo 19-E da Lei 

10.522/2002 foi utilizado em 1,6% dos 

casos, frente a 0,4% em 2020. 

 

A utilização do voto de qualidade 

também cresceu. O mecanismo de 

desempate foi aplicado em 2,7% dos 

julgamentos em 2021, frente a 1,9% em 

2019. Em 2017, entretanto, 7,2% dos 

casos foram resolvidos pela aplicação do 

voto de qualidade. 

 

Apesar de a Lei 10.522/2002 prever, 

desde abril de 2020, que os empates 

serão resolvidos de forma favorável aos 

contribuintes, o Ministério da Economia 

editou uma portaria prevendo a 

utilização do mecanismo apenas para 

processos envolvendo crédito tributário. 

Em casos de compensação ou em 

embargos de declaração, por exemplo, a 

pasta defende a utilização do voto de 

qualidade, por meio do qual o presidente 

do colegiado é responsável pelo voto de 

minerva. 

 

Os dados disponibilizados pelo Carf 

demonstram que o conselho resolve a 

maioria dos casos por unanimidade. Em 

2021, não houve divergência em 78,9% 

dos julgamentos, e 16,9% dos processos 

foram resolvidos por maioria. 

 

BÁRBARA MENGARDO – Editora 

em Brasília. Coordena a cobertura de 

tributário nos tribunais superiores, no 

Carf e no Executivo. Antes de trabalhar 

no JOTA atuou no jornal Valor 

Econômico, tanto em São Paulo quanto 

em Brasília. Email: 

barbara.mengardo@jota.info 
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STJ: plano deve reembolsar 
despesa estrita a 
procedimento feito fora da 
rede credenciada 
 
Até o caso chegar ao STJ, Unimed só 
havia conquistado uma diminuição dos 
valores 
 
KARLA GAMBA 
BRASÍLIA 
17/03/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Carlos Felippe/STJ 

 

Por maioria de votos, a 4ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu que a Unimed Vitória deve 

reembolsar um beneficiário pela 

realização de uma cirurgia de 

implantação de marca-passo, feita fora 

da rede credenciada, mas dentro dos 

limites estabelecidos pela tabela de 

contratação do plano. Nas instâncias 

ordinárias, a operadora havia sido 

condenada ao pagamento do reembolso 

integral das despesas, incluindo o 

deslocamento do paciente para o estado 

em que a cirurgia foi feita e alimentação 

de seu acompanhante. 

 

A ação foi movida pelo beneficiário após 

a negativa de cobertura do plano de 

saúde. Em 1ª e 2ª instâncias, foi 

reconhecido o seu direito de receber a 

indenização por danos materiais (neste 

caso, o reembolso) e danos morais. A 

Unimed vinha recorrendo da 

condenação e até o caso chegar ao STJ só 

havia conquistado uma diminuição dos 

valores. 

 

Ao chegar no STJ, por meio de um 

recurso da operadora após condenação 

em 2ª instância, o relator do processo, 

ministro Luis Felipe Salomão, em 

decisão monocrática, acolheu o pedido 

da operadora e reverteu as decisões 

anteriores. Salomão entendeu que a 

implantação do marca-passo no 

paciente da ação não estava configurada 

como um procedimento de 

urgência/emergência e, portanto, sendo 

ela uma cirurgia eletiva, não havia 

direito de reembolso. 

 

O beneficiário apresentou agravo à 

decisão monocrática e o processo foi 

para julgamento da 4ª Turma. No 

colegiado, Salomão manteve seu 

entendimento, expresso na 

monocrática. Segundo a votar, o 

ministro Marco Buzzi abriu divergência 

com o relator defendendo que o 

reembolso fosse mantido, mas que os 

valores fossem limitados aos preços 

previstos na tabela contratual. 

 

Buzzi afirmou que nas decisões 

ordinárias estava expresso que a 

implantação do marca-passo era 

urgente, que o paciente possuía 

arritmias, e que não realização poderia 

acarretar riscos. Diante disso, lembrou 

que essa negativa indevida caracteriza o 

dano moral. 

 

No entanto, o magistrado concordou 

com o relator Salomão que despesas 

como o transporte — do estado de 

origem do paciente, o Espírito Santo, 

para o estado de São Paulo, onde a 

https://www.jota.info/autor/karla-gambajota-info
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cirurgia foi realizada — e alimentação de 

acompanhante, incluindo jantares fora 

do hospital, conforme requereu o 

beneficiário, não devem ser cobertas 

pela operadora. 

 

Por sugestão do ministro Raul Araújo, o 

terceiro a votar, o ministro Buzzi 

acrescentou essa parte sobre as 

especificidades do caso, já que havia 

uma polêmica sobre o pagamento de 

outras despesas extras, além da 

divergência sobre o paciente ter 

escolhido um hospital e médicos 

renomados, o que fez a cirurgia ter um 

custo mais alto. 

 

Com os ajustes em seu voto, Marco Buzzi 

convenceu os demais colegas, ficando 

vencido o relator, por maioria de votos. 

Assim, por 4 votos a 1, ficou decidido que 

o plano deveria reembolsar o paciente 

somente pelos custos estritos à 

realização do procedimento e nos limites 

dos valores estabelecidos em tabela 

contratual. 

 

KARLA GAMBA – Repórter em 

Brasília. Cobre Saúde no Judiciário, 

Executivo e Legislativo. Antes, passou 

pelas redações do Jornal O Globo e 

Revista Época, cobrindo Palácio do 

Planalto nos governos de Michel Temer 

e Jair Bolsonaro, e pela redação do 

Correio Braziliense, onde cobriu 

Cultura. 

Email: karla.gamba@jota.info 

 

https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/saude/stj-plano-deve-
reembolsar-despesa-estrita-a-
procedimento-feito-fora-da-rede-
credenciada-17032022  
 

Retorne ao índice 

  

mailto:karla.gamba@jota.info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-plano-deve-reembolsar-despesa-estrita-a-procedimento-feito-fora-da-rede-credenciada-17032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-plano-deve-reembolsar-despesa-estrita-a-procedimento-feito-fora-da-rede-credenciada-17032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-plano-deve-reembolsar-despesa-estrita-a-procedimento-feito-fora-da-rede-credenciada-17032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-plano-deve-reembolsar-despesa-estrita-a-procedimento-feito-fora-da-rede-credenciada-17032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-plano-deve-reembolsar-despesa-estrita-a-procedimento-feito-fora-da-rede-credenciada-17032022


44 

 

 

 

Corte IDH e FGV fecham 
acordo para fortalecer 
diálogo sobre direitos 
humanos 
 
Ideia é adotar programas de 
intercâmbio entre as instituições e 
compartilhar jurisprudências 
 
ERICK GIMENES 
17/03/2022 05:13 
 
comentários 

Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Crédito: Flickr/@corteidh 

 

A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) e a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) assinaram na 

segunda-feira (14/3) um acordo de 

cooperação mútua para debater e 

difundir jurisprudências relacionadas 

aos direitos humanos. 

 

O convênio prevê, por exemplo, a adoção 

de programas de intercâmbio entre as 

instituições, ensino e compartilhamento 

dos mecanismos de proteção e 

afirmação dos direitos humanos no 

continente. 

 

A cerimônia de oficialização do acordo 

teve participação do presidente da Corte 

IDH, Ricardo Pérez Manrique, e do juiz 

Rodrigo Mudrovitsch, representante 

brasileiro no colegiado. Também 

estiveram presentes o presidente da 

FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, e os 

ministros do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão, 

Benedito Gonçalves, Marco Aurélio 

Bellizze e Antônio Saldanha Palheiro. 

 

Manrique afirmou ser uma honra fechar 

o acordo com a FGV, que classificou 

como “instituição histórica” do 

continente. Para ele, a participação 

brasileira (em especial a acadêmica) no 

debate jurídico é essencial para a 

construção de sociedades mais justas e 

inclusivas entre os países americanos. 

 

“Este acordo é a demonstração do quão 

necessário é que os tribunais dialoguem, 

se aproximem e estejam muito atentos 

aos produtos da investigação acadêmica, 

ao debate que se dá no nível acadêmico, 

porque assim o debate pode ter a 

profundidade e o alcance necessários 

para superar situações que, às vezes, 

parecem inconciliáveis”, disse ele. 

 

O presidente da Corte IDH destacou que 

a aproximação entre as partes 

fortalecerá o trabalho de ambas. “Vamos 

gerar uma retroalimentação que permita 

multiplicar nossos esforços e, sobretudo, 

aproximar juízes e juízas brasileiras, 

operadores judiciais brasileiros, da 

doutrina jurisprudencial da Corte 

Interamericana e a um diálogo aberto e 

profundo entre a jurisdição doméstica 

do Brasil e a jurisdição da nossa corte”, 

comentou Manrique. “O essencial é ter 

como meta os direitos humanos, o 

estado de direito e a realização de um 

mundo que seja mais inclusivo e justo 

para todas e todos”, complementou o 

presidente da Corte IDH. 

 

Rodrigo Mudrovitsch, juiz da Corte IDH, 

também exaltou o convênio e disse que o 
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fortalecimento do diálogo institucional 

terá papel importante no 

desenvolvimento jurídico do Brasil 

sobre o tema. 

 

“Nós damos um passo inicial muito 

importante, na perspectiva brasileira, 

quando celebramos um convênio com a 

Fundação Getúlio Vargas. Acredito que, 

especialmente no Brasil, ainda há 

grande potencial de avanço em termos 

de difusão e de incorporação da 

jurisprudência da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos na academia, no 

âmbito judicial e na formulação de leis e 

políticas públicas”, disse o juiz. 

 

Segundo Mudrovitsch, a troca de 

experiências e aprendizado mútuo são 

necessárias para fortalecer os 

mecanismos de proteção dos direitos 

humanos na América. “Penso que, por 

meio desse convênio, novas portas serão 

abertas para a difusão dos mecanismos 

de proteção e afirmação dos direitos 

humanos em nosso continente, 

permitindo a alunos, pesquisadores e a 

professores, de um lado, e, de outro lado, 

aos juízes e ao corpo técnico de 

excelência que hoje existe na Corte 

Interamericana, um diálogo bastante 

construtivo, de aprendizado mútuo, 

baseados na necessária troca de 

experiências e na construção conjunta 

do conhecimento”. 

 

ERICK GIMENES – Repórter 

freelancer 
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Brasil 

Bolsonaro cobra da Petrobras 
recuo em alta de combustíveis 
 
Após queda do petróleo, presidente 
pede volta a preços antigos 
 
Por Matheus Schuch, Lu Aiko Otta, 
Estevão Taiar e Rafael Wallendorf — De 
Brasília 
16/03/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Bolsonaro: “Pelo que indicam os 

números até agora, em especial o preço 

do petróleo, sinalizam normalidade no 

mundo” — Foto: Cristiano Mariz/O 

Globo 

 

A queda na cotação do barril de petróleo 

para menos de US$ 100 ontem levou o 

presidente Jair Bolsonaro a cobrar da 

Petrobras que retorne seus preços aos 

níveis da semana passada. Em evento no 

Palácio do Planalto, o presidente voltou 

a reclamar da “falta de sensibilidade” da 

estatal na aplicação do mais recente 

reajuste. 

 

“Lamentavelmente, a questão da 

pandemia - obviamente as vidas não têm 

preço - e esta questão da guerra lá da 

Ucrânia têm influenciado a nossa 

economia. Mas, pelo que indicam os 

números até agora, em especial o preço 

do barril de petróleo lá fora, sinalizam 

para uma normalidade no mundo. E 

espero que a nossa querida Petrobras, 

que teve muita sensibilidade ao não nos 

dar um dia, ela retorne aos níveis da 

semana passada dos preços dos 

combustíveis.” 

 

A queixa sobre “não nos dar um dia” já 

havia sido externada por Bolsonaro. O 

presidente defendia que a empresa 

deveria aguardar a aprovação pelo 

Congresso de medidas que amenizam o 

preço final para o consumidor, incluindo 

novas regras para cobrança de ICMS e 

isenção de parte dos tributos federais. 

Os reajustes de 18,7% na gasolina e 

24,9% no diesel vieram na véspera da 

votação. 

 

“Nos últimos dias, o preço do petróleo 

tem caído bastante, a gente espera que a 

Petrobras siga os reajustes”, afirmou. 

“Com toda a certeza a Petrobras vai fazer 

isso [acompanhar redução do petróleo].” 

Durante seu discurso, o presidente 

enfatizou duas vezes a necessidade de a 

estatal levar em conta a redução do 

petróleo. 

 

A Petrobras pratica uma política de 

preços baseada no custo de importação 

do petróleo, chamada Preço de Paridade 

Internacional (PPI). Assim, as variações 

da cotação, para cima ou para baixo, se 

refletem nas bombas. Nas últimas 

semanas, a estatal segurou os preços, o 

que fez acumular defasagem nos 

repasses da alta do petróleo. Os 

aumentos da semana passada teriam 

compensado apenas parte da diferença 

e, segundo a estatal, ainda não refletem 

os efeitos da guerra. 

 

A perspectiva de alívio nos reajustes dos 

preços dos combustíveis reduziu 

também a pressão sobre o ministro da 
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Economia, Paulo Guedes, para 

desonerar a gasolina. Essa medida, que 

custaria R$ 27 bilhões, vinha sendo 

combatida por ele nos bastidores, com o 

argumento que seria melhor, se fosse 

para abrir mão desse montante, dar um 

reforço temporário ao Auxílio Brasil. 

Assim, em vez de atender à classe média, 

o dinheiro ajudaria famílias pobres num 

momento de inflação. 

 

Nem a desoneração da gasolina nem o 

aumento do Auxílio Brasil está em 

estudo ou em formulação, informam 

fontes da área econômica. Porém, o 

debate acabou gerando um ruído de 

comunicação. Na segunda-feira, 

rumores de que o aumento do benefício 

social estaria em estudo contribuíram 

para azedar o clima nos mercados, com 

preocupações sobre a política fiscal. 

 

Isso não quer dizer, por outro lado, que 

medidas de maior custo fiscal estejam 

descartadas. No mesmo evento em que 

estava Bolsonaro, Guedes afirmou que o 

governo reagirá aos efeitos da guerra de 

forma gradual, como fez na pandemia. E 

deixou claro que, se necessário, repetirá 

a dose. 

 

“Temos todo o protocolo de guerra”, 

disse. Citou a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) Emergencial e as 

exceções ao teto de gastos. Ele frisou 

que, mesmo após os gastos 

extraordinários com a pandemia, o saldo 

das contas públicas está em níveis 

semelhantes aos anteriores à crise e o 

Brasil está pronto para crescer. 

 

“Se vier a segunda guerra mundial aí, 

nós vamos expandir [os gastos] de novo, 

porque estamos com o déficit zerado”, 

afirmou o ministro. 

 

Após o fim do evento, aos jornalistas 

Guedes destacou que “segunda guerra 

mundial” foi uma expressão usada para 

se referir justamente à alta dos preços 

dos combustíveis e fertilizantes. 

 

“Se houver essa guerra do petróleo, dos 

grãos, dos fertilizantes, nós estaremos 

preparados”, afirmou. O ministro 

lamentou a guerra, que chamou de 

“tragédia”, e ressaltou que o Brasil votou 

três vezes contra a invasão da Ucrânia 

pela Rússia na Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

 

A opção da área econômica, caso a 

expansão de gastos tenha de ser 

adotada, diante do prolongamento da 

guerra e efeitos devastadores sobre o 

Brasil, não é pela desoneração da 

gasolina. Antes viriam medidas como o 

aumento do vale-gás e subsídios ao óleo 

diesel. 

 

Ao descrever o gradualismo como o 

governo vem enfrentando os efeitos da 

guerra, um interlocutor do ministro 

disse que uma primeira fase já está em 

andamento: a alteração no ICMS sobre 

combustíveis. A segunda fase, também: 

a desoneração de PIS/ Cofins sobre o 

diesel, o gás de cozinha e o querosene de 

aviação. 

 

A terceira fase, descreve essa fonte, é 

colocar o país como um porto seguro 

para investimentos estrangeiros. 

Medidas lançadas ontem para fortalecer 

o mercado de capitais fazem parte dessa 

estratégia. (colaborou Rafael 

Bittencourt) 

 

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

21% dos analistas acham que 
Copom deveria ser mais duro, 
diz pesquisa 
 
Entre 207 economistas e operadores do 
mercado ouvidos pela BGC Liquidez, 
73% acham que o comitê deveria subir a 
taxa Selic em 1 ponto percentual, dos 
atuais 10,75% ao ano para 11,75% ao 
ano 
 
Por Alex Ribeiro, Valor — São Paulo 
16/03/2022 10h02  Atualizado há 47 
minutos 

 
Uma pesquisa feita pela BGC Liquidez 

nas últimas horas mostra que 21% dos 

analistas econômicos do mercado acham 

que o Comitê de Política Monetária 

(Copom) deveria ser mais duro na 

reunião de hoje, subindo a meta da 

taxa Selic em mais de 1 ponto 

percentual. 

 

O levantamento, feito entre as 17h de 

ontem e 7h de hoje, pergunta a opinião 

de 207 economistas e operadores do 

mercado sobre o que o Copom deveria 

fazer. Desse universo, 73% acham que 

deveria subir a taxa em 1 ponto 

percentual, dos atuais 10,75% ao ano 

para 11,75% ao ano. 

 

A BGC Liquidez também questiona qual 

é a decisão que economistas e 

operadores acham mais provável. Nesse 

caso, 92% acreditam que o Banco 

Central vai subir a Selic em 1 ponto. 

 

Segundo a pesquisa, a maior parte do 

mercado espera que a o Copom sinalize 

uma postura ainda dura na condução da 

política monetária. 

 

Apenas 26% acham que o comitê vai 

sinalizar explicitamente uma 

desaceleração do ritmo de alta para a 

reunião de maio. Outros 62% acham que 

o BC vai sinalizar a possibilidade de 

manutenção do ritmo de alta, enquanto 

que 18% acreditam que vá excluir a 

possibilidade de desaceleração no ritmo 

de aperto e sinalizar outra alta de 1 ponto 

percentual. 

 

Os prognósticos para maio também são 

de aperto forte. A pesquisa aponta que 

50% dos analistas esperam alta de 1 

ponto na Selic, 29% de 0,75 ponto e 17% 

de 0,5 ponto. 

 

O levantamento feito pela BGC Liquidez 

mostra, ainda, que os analistas do 

mercado esperam continuidade do ciclo 

de aperto. Dos consultados, 81% 

preveem que o Copom não vai sinalizar 

o fim do ciclo de aperto, enquanto que 

19% dizem que vai sinalizar. 

 

A mediana das projeções para a taxa 

Selic no fim do ciclo (a que está mais ao 

centro) está em 13%, enquanto que a 

média (soma dos percentuais 

projetados, dividido pelo número de 

projeções) está em 13,1%. 

 

A pesquisa da BGC liquidez difere de 

outros levantamentos porque pergunta a 

opinião individual de operadores e 

economistas, e não as projeções oficiais 

feitas por cada instituição financeira. 

 

Com isso, é possível que contenha 

opiniões diferentes dentro da mesma 

instituição financeira. Os dados 

divulgados não detalham a opinião de 

cada participante do mercado, apenas as 

estatísticas agregadas para toda a 

amostra. 
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— Foto: Marcello Casal Jr/Agência 

Brasil 
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Empresas 

Latam obtém mais US$ 3,7 
bilhões dos credores e pode 
pagar em outubro 
 
A decisão da corte traz fôlego ao caixa 
para a aérea continuar seu processo de 
retomada em meio a um cenário 
bastante instável 
 
Por Cristian Favaro — De São Paulo 
16/03/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Com mais recursos e mais prazo para 

pagar os credores, a Latam dá mais um 

passo para afastar planos alternativos 

para sua saída da recuperação judicial — 

Foto: Edilson Dantas/Agência O Globo 

 

A Latam conseguiu aprovação da Justiça 

americana, em Nova York, para 

refinanciar os recursos capturados com 

investidores, credores e acionistas via 

ferramenta DIP (“debtor in possession”) 

no Chapter 11 (lei de recuperação 

judicial). O financiamento via DIP 

venceria em abril, mas a empresa 

conseguiu um novo montante de US$ 

3,7 bilhões junto aos mesmos 

financiadores da proposta anterior. 

 

O novo empréstimo vence em outubro 

deste ano. 

 

Com mais recursos e mais prazo para 

pagar os credores, a Latam dá mais um 

passo para afastar planos alternativos 

para sua saída da recuperação judicial, 

como o proposto pela rival Azul, que 

queria comprar a companhia via 

negociação com credores. 

 

Na tranche A, o recurso foi garantido 

pelo JP Morgan, com um total de US$ 2 

bilhões. Já na tranche C entraram os 

acionistas importantes da Latam: Delta, 

Qatar e a família Cueto. Também entrou 

um grupo de credores e mais 70% dos 

quirografários. A nova proposta 

conseguiu melhores condições de 

financiamento e o juiz da corte aprovou. 

 

Segundo fontes que acompanham a 

negociação, a Latam levantou o recurso 

e inicialmente irá acessar somente US$ 

2,7 bilhões desse total - que será usado 

para pagar as pendências que venceriam 

em abril. 

 

A decisão da corte traz fôlego ao caixa e 

permite à companhia continuar seu 

processo de retomada em meio a um 

cenário bastante instável no mercado, 

com alta volatilidade nos preços do 

petróleo - com a guerra na Ucrânia e o 

novo surto de covid-19 na China. 

 

O grupo conseguiu avançar ainda com 

detalhes acerca do aumento de capital 

após a conclusão do processo, que deve 

representar um total de US$ 5,4 bilhões 

em novos recursos. O modelo foi alvo de 

duras críticas durante o processo, uma 

vez que estipulava preferência aos atuais 

acionistas na subscrição de dívidas em 

ações, seguindo a lei chilena e na 

contramão da norte-americana, que joga 

a preferência aos credores. Os atuais 

acionistas (Delta, Qatar e a família 

Cueto) devem alcançar uma participação 

na casa de 27% na nova Latam após o 

processo, embora esse percentual possa 

variar de acordo com a subscrição. 
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O grupo precisa conseguir a aprovação 

do Declaração de Divulgação 

(Disclosure Statement) do plano da 

Latam, que foi apresentado em 26 de 

novembro. O sinal verde é uma etapa 

importante para que de fato possa se dar 

início ao processo de votação junto aos 

credores. Não há uma estimativa precisa 

de quando o processo de revisão será 

concluído. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/16/latam-obtem-mais-us-
37-bilhoes-dos-credores-e-pode-pagar-
em-outubro.ghtml   
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Empresas 

Covid-19 na China cria 
temores sobre demanda e 
petróleo recua 
 
Fechamento de cidades chinesas pela 
covid-19 cria receios sobre efeitos na 
demanda e Brent cai abaixo de US$ 100 
por tonelada 
 
Por André Ramalho e Gabriela 
Ruddy — Do Rio 
16/03/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 

 
No início de 2022, mercado trabalhava 

com Brent em US$ 80 na média para o 

ano — Foto: Divulgação 

 

Depois de quase tocar os US$ 140 no 

pico, na semana passada, o preço do 

barril do petróleo voltou a cair para 

abaixo de US$ 100, ontem, 

aproximando-se dos patamares pré-

guerra na Ucrânia. Se as preocupações 

com as restrições da oferta 

pressionaram a commodity para cima, 

nas últimas semanas, dessa vez foram as 

incertezas sobre a demanda - diante de 

um novo surto de covid na China - que 

ditaram o comportamento do barril. O 

receio é que o “lockdown” de grandes 

cidades chinesas faça frear a economia e 

prejudique ainda mais a recuperação 

global já sob os efeitos da guerra na 

Ucrânia. 

 

Na avaliação de analistas ainda é cedo 

para dizer que os fundamentos do 

mercado mudaram. A volatilidade é e 

será a palavra de ordem nos próximos 

meses. Ontem, o contrato para maio do 

barril do tipo Brent, referência global, 

caiu 6,5%, para US$ 99,91. É o menor 

patamar desde 25 de fevereiro, dia 

seguinte à invasão da Ucrânia pela 

Rússia. De acordo com o analista sênior 

de óleo e gás da Bloomberg Intelligence, 

Fernando Valle, o recuo é justificado 

pelos receios de novo surto de covid-19 

na China. Os efeitos da liberação de 

reservas estratégicas de petróleo dos 

EUA ajudam a explicar a retração do 

barril nos últimos dias. 

 

No Brasil, a desvalorização voltou a 

colocar a Petrobras no radar do 

presidente da República, Jair Bolsonaro, 

que cobrou da estatal o repasse imediato 

da queda da commodity, de forma que a 

companhia volte a praticar os patamares 

de preços anteriores ao reajuste 

anunciado na semana passada. Segundo 

ele, a volta do barril aos níveis próximos 

ao pré-guerra sinalizam o retorno de 

uma “normalidade no mundo”. “E 

espero que a nossa querida Petrobras, 

que teve muita sensibilidade ao não nos 

dar um dia, ela retorne aos níveis da 

semana passada dos preços dos 

combustíveis”, afirmou. 

 

Bolsonaro defendia que a empresa 

deveria ter esperado o Senado votar o 

pacote de medidas voltadas para 

amenizar a alta do preço final para o 
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consumidor, na quinta-feira, antes de 

ter reajustado os derivados. A estatal 

anunciou o aumento dos preços no 

mesmo dia, mas horas antes da votação 

no Congresso sobre a unificação do 

ICMS e a criação do fundo de 

estabilização dos preços. 

 

 
Apesar da pressão permanente de 

Bolsonaro sobre os preços da petroleira, 

a Petrobras, sob a administração de 

Joaquim Silva e Luna, não tem por 

hábito fazer repasses imediatos (nem 

para cima nem para baixo) das variações 

internacionais. O general tem estado sob 

pressão em Brasília nos últimos dias. 

Interlocutores políticos do governo 

defendem a saída dele do cargo. De 

acordo com o Blog da jornalista Andreia 

Sadi, Silva e Luna rechaça pedir 

demissão. 

 

Depois de ficar 57 dias com os preços 

congelados nas refinarias, a petroleira 

aumentou o diesel em 24,9% e a gasolina 

em 18,7%. Já o gás liquefeito de petróleo 

(GLP) foi reajustado em 16% após 152 

dias. Na ocasião, a estatal preferiu não 

repassar toda a alta dos preços 

internacionais e manteve seus preços 

ainda um pouco abaixo do preço de 

paridade de importação (PPI). Ontem, 

porém, essa defasagem desapareceu. 

 

A Associação Brasileira dos 

Importadores de Combustíveis 

(Abicom) estima que a Petrobras passou 

a praticar preços 6% acima do PPI no 

diesel. A gasolina, por sua vez, está 

praticamente em linha com a referência 

internacional. 

O presidente da Abicom, Sérgio Araújo, 

defende que ainda é cedo para que a 

Petrobras reduza os preços 

imediatamente, sobretudo depois de ter 

ficado 57 dias segurando aumentos. 

Segundo ele, é possível que com a queda 

do petróleo no mercado internacional, 

as janelas de importação voltem a se 

abrir para as tradings privadas. O 

executivo relata, porém, que tem sido 

difícil para importadores conseguirem 

cargas de diesel nos EUA, devido à alta 

demanda europeia. 

 

Entre os analistas, a percepção é de 

muitas incertezas e volatilidade para os 

próximos meses. Fernando Valle afirma 

que os impactos mais expressivos das 

sanções à Rússia sobre a oferta ainda 

estão por vir e que isso pode pressionar 

novamente a cotação da commodity. 

Como as compras muitas vezes são feitas 

com meses de antecedência, é possível 

que a atual desaceleração das 

exportações russas só tenha efeitos mais 

significativos entre abril e maio - quando 

as refinarias começam a aumentar a 

compra de óleo para fazer frente à 

demanda maior do verão no Hemisfério 

Norte. Por outro lado, o novo surto de 

covid-19 traz um novo peso do lado da 

demanda. 

 

“A volatilidade vai ser a ordem dos 

próximos meses, entre as incertezas 

sobre quanto tempo a guerra vai durar e 

sobre a falta de clareza sobre os níveis de 

oferta da Rússia... [Do lado da demanda] 

Há um risco maior de inflação no mundo 

e, com isso, pode ser que o FED [Federal 

Reserve, banco central americano] eleve 

a taxa de juros, inibindo investimentos. 

Aí teremos um problema de demanda 

acentuado e podemos ver uma queda do 

petróleo. Mas os fundamentos não 

mudaram”, disse. 
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Segundo o analista, na virada do ano, 

existia um consenso no mercado de que 

os preços do Brent ficariam na casa dos 

US$ 80 o barril em 2022, na média. A 

expectativa, mesmo com o aumento das 

incertezas sobre a recuperação da 

demanda global, é que o barril se 

manterá provavelmente acima do nível 

estimado antes da guerra. 

 

Para o diretor de refino e pesquisa de 

mercado da S&P Global para as 

Américas, Felipe Perez, aos poucos os 

efeitos dos ruídos da guerra sobre os 

preços do Brent começam a atenuar. “E 

os fundamentos sobre a oferta e a 

demanda voltam a dominar os preços”, 

afirma. 

 

Perez ainda vê muita volatilidade no 

mercado global. Do lado da demanda, 

segundo ele, além dos temores com o 

novo surto de covid na China, ainda há 

incertezas sobre os efeitos da alta do 

preço do petróleo sobre o consumo. 

“Acho que vai haver alguma destruição 

de demanda [pelos altos preços], mas a 

extensão disso ainda é incerta e vai 

depender da volatilidade dos preços”, 

comentou. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/16/covid-19-na-china-
cria-temores-sobre-demanda-e-
petroleo-recua.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Escritórios de advocacia 
criam setor para demandas 
de saúde 
 
Pandemia faz bancas contratarem para 
atender novas questões 
 
Por Gilmara Santos — De São Paulo 
16/03/2022 05h05  Atualizado há 16 
minutos 

 

 
Columbano Feijó: se o rol da ANS for 

taxativo, o número de processos vai 

subir — Foto: Claudio Gatti 

 

Com a pandemia da covid-19, 

vários escritórios de 

advocacia tiveram que reforçar ou 

criar áreas específicas para atender a 

novas demandas relacionadas ao setor 

de saúde. Aumentaram 

as reclamações contra hospitais, 

clínicas e planos de saúde, ao mesmo 

tempo em que o ritmo de inovações 

tecnológicas ou científicas acelerou. 

Esse cenário elevou a necessidade de 

consultoria jurídica para a entrada 

de novos produtos e serviços no 

mercado brasileiro. 

 

 “Este é um setor que é muito 

desenvolvido em outros mercados, como 

nos Estados Unidos, mas que no Brasil 

não decolava”, diz o advogado Anderson 

Ribeiro, que atua há 25 anos na área e 

recentemente passou a integrar o Souto 

Corrêa Advogados para desenvolver 

o setor de life sciences e 

healthcare no escritório. “Agora, 

escritórios começaram a se dar conta 

dessa realidade.” 

 

Além dele, o Souto Corrêa contratou 

quatro novos profissionais para esse 

time. “O principal desafio é encontrar 

soluções jurídicas para diferentes, 

complexas e, muitas vezes, inéditas 

questões em um ambiente de constante 

transformação”, afirma Ribeiro. 

 

Um dos serviços com demanda 

crescente na banca é o de suporte a 

empresas estrangeiras do setor que 

pretendem ingressar no Brasil, segundo 

o especialista. Elas buscam informações 

sobre contratos, transferência de 

tecnologia e parcerias internacionais, 

além de liberações nos órgãos 

reguladores brasileiros e na aduana. “Já 

era uma tendência e a pandemia 

acelerou”, diz. 

 

Outro escritório que criou uma área de 

healthcare, em razão dos negócios 

ocorridos desde o início da pandemia, 

foi o Poliszezuk Advogados. “Passamos a 

atender um hospital que praticamente 

teve o início de suas operações dois 

meses antes de serem deflagradas as 

restrições impostas pelo governo em 

2020”, conta o advogado Marcos 

Poliszekuk. 
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O primeiro passo, afirma, foi estudar o 

mercado. “No começo, houve maior 

crescimento nas negociações, seja com 

os planos de saúde ou com os governos 

municipais, que buscavam a contratação 

de novos leitos a toque de caixa”, diz. 

“Hoje o aumento das demandas se dá na 

parte do consumidor, em relação às 

operadoras de planos de saúde.” 

 

Como esse mercado continua em franca 

ascensão, segundo Poliszekuk, o 

diferencial entre as bancas de advocacia 

será conhecer bem o negócio do cliente e 

ter conhecimento profundo das questões 

regulatórias. 

 

Quem já atendia demandas jurídicas do 

setor de saúde passou a ter que lidar com 

questões mais complexas, segundo 

Rogério Scarabel, do escritório Miglioli, 

Bianchi, Borrozzino, Bellinatti e 

Scarabel Advogados. “A pandemia 

trouxe questões novas - medicamentos, 

testes e coberturas contratuais, entre 

outros pontos -, que exigiram muito dos 

especialistas na área”, afirma. 

 

O escritório precisou contratar 

advogados com conhecimento 

em regulação do setor para atender, 

especialmente, reclamações contra 

operadoras de saúde. “Seguimos 

contratando porque o volume de 

trabalho ainda é grande”, diz Scarabel. 

 

Nos últimos dois anos, a equipe do 

escritório Kestener e Vieira Advogados 

teve que trabalhar com afinco com os 

clientes do setor. “Velocidade, 

assertividade e criatividade foram as 

palavras chaves desse momento”, afirma 

o consultor Henderson Fürst, um 

dos novos contratados da banca. 

 

A advogada e sócia Beatriz Kestener 

explica que a pandemia trouxe desafios 

inéditos, como a urgência com que o 

mercado precisava colocar produtos à 

disposição, tanto pela necessidade de 

atendimento do SUS, como do mercado 

privado de saúde. Mas ela também 

percebe que tem aumentado o grau de 

judicialização no setor de saúde. 

 

“Com isso, a iniciativa privada passou a 

procurar por prevenção e soluções 

jurídicas especializadas para melhorar 

sua atuação, no mercado interno e 

externo”, diz Beatriz. “A indústria 

farmacêutica precisa, constantemente, 

se adequar a novas exigências 

regulatórias”, exemplifica. 

 

No Judiciário, uma das decisões mais 

esperadas no setor será proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os 

ministros irão decidir se os planos de 

saúde são obrigados a cobrir apenas o 

que consta no rol da ANS (Agência 

Nacional de Saúde Suplementar) - ou 

seja, se a lista de procedimentos 

autorizados pelo órgão é taxativa ou 

exemplificativa. O julgamento está 

empatado em um a um. 

 

O advogado Columbano Feijó, do 

escritório Falcon, Gail, Feijó e Sluiuzas 

Advogados, destaca que a depender da 

decisão, o número de processos judiciais 

vai subir. “Se o STJ legitimar o rol 

taxativo, apenas os procedimentos na 

lista da ANS serão obrigatórios e a 

tendência é que haja mais negativas [aos 

pedidos dos pacientes] e aumento 

exponencial da demanda”, afirma. 

 

O advogado Rafael Robba, do escritório 

Vilhena Silva, especializado em direito 

da saúde, revela que no início da 

pandemia chegou a cair 

a judicialização no setor. “Alguns 

fatores ajudam a explicar isso, como a 

determinação da ANS de suspender os 

tratamentos eletivos. Os próprios 
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pacientes deixaram de procurar os 

hospitais”, diz. 

 

Além disso, a ANS suspendeu o reajuste 

de alguns contratos de planos de saúde. 

“Mas, em 2021, com a incidência de 

novos índices, percebemos um volume 

maior”, afirma o advogado. “Com a 

retomada dos tratamentos, também foi 

possível identificar uma judicialização 

maior em razão de negativas.” 

 

Na área consultiva dos escritórios, 

também surgem dúvidas para as 

tradicionais áreas tributária e 

trabalhista. “Isso porque, de forma 

geral, as consultas dizem respeito às 

possibilidades de viabilizar projetos 

de tecnologia em medicina e life 

sciences, como telemedicina, serviços 

de enfermagem, concierge, nutrição e 

exercícios físicos”, explica o advogado 

Lucas Lagonegro, do escritório ASBZ 

Advogados. 

 

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

cia/2022/03/16/escritorios-de-

advocacia-criam-setor-para-demandas-

de-saude.ghtml  
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Economia 

'Precisamos ter algum 
mecanismo tributário' para 
combustíveis, diz ministro de 
Minas e Energia 
 
Para lidar com a alta dos preços de 
combustíveis, Bento Albuquerque 
defende um ‘colchão tributário’ 

 
Manoel Ventura 
16/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
16/03/2022 - 08:18 
 

Bento Albuquerque, ministro de Minas e 

Energia, garante que não haverá 

mudança na política de preços da 

Petrobras Foto: Adriano Machado / 

Reuters 

 

BRASÍLIA - O ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, tem em 

sua sala dois aparelhos de televisão. Um 

deles está sempre com gráficos que 

mostram em tempo real o preço do 

barril de petróleo no mercado 

internacional e a cotação do dólar — os 

dois componentes usados pela Petrobras 

para reajustar o preço dos combustíveis. 

 

Nesse telão, ele viu na terça-feira que o 

valor do petróleo, que na semana 

passada encostou em US$ 140, cair para 

menos de US$ 100. 

 

É para evitar que oscilações como essa 

que o ministro defende a adoção de 

“colchão tributário”, um imposto que 

poderia ser reduzido ou aumentado por 

decreto, de acordo com os valores do 

barril de petróleo. 

 

Hoje, os impostos federais sobre a 

gasolina somam R$ 0,69 por litro, sendo 

que R$ 0,10 são de Cide — criada 

justamente para ser um regulador dos 

preços mas que, para o ministro, perdeu 

efetividade. Para o diesel, os impostos 

federais foram zerados. 

 

Em entrevista, ele afirmou que a redução 

dos impostos federais para a gasolina, 

citada pelo presidente Jair Bolsonaro, 

“vai depender da conjuntura”. Bento 

ainda negou substituições na Petrobras, 

no momento em que o presidente da 

estatal, Joaquim Silva e Luna, está sendo 

pressionado por causa do aumento nos 

preços dos combustíveis. 

 

O que há de factível em discussão 

no governo para reduzir o preço 

dos combustíveis? 

 

Tudo é factível e vai depender da 

conjuntura. O ministro Paulo Guedes 

(da Economia) colocou isso de forma 

bastante direta em relação ao que 

poderá ocorrer (na semana passada, ao 

dizer que subsídios dependem do 

andamento da guerra). 

 

Porque nós não sabemos como esse 

conflito vai evoluir. O governo estuda, 

desde setembro, de 2019 medidas, que 

nós chamamos de ferramentas, que 

possam ser utilizadas em caso da 

volatilidade do preço do petróleo e dos 

combustíveis. 

 

Quais medidas são essas? 

 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/queda-no-preco-do-barril-de-petroleo-reduz-chance-de-governo-decretar-calamidade-1-25433550
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/queda-no-preco-do-barril-de-petroleo-reduz-chance-de-governo-decretar-calamidade-1-25433550
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/queda-no-preco-do-barril-de-petroleo-reduz-chance-de-governo-decretar-calamidade-1-25433550
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Nós não temos estoques (de petróleo), 

então não conseguimos usar o estoque 

para regular o mercado. Você poderia ter 

um fundo, mas nós não temos fundo. 

Discutimos isso já há algum tempo, e o 

Congresso está discutindo isso. E a outra 

questão é a tributária, que em parte foi 

resolvida, via PLP 11 (que muda o 

ICMS). 

 

Ainda precisamos ter algum mecanismo 

tributário, que poderia ser por exemplo 

um colchão tributário. O que é você 

chama de colchão tributário? Poder 

aumentar ou reduzir imposto para evitar 

flutuação do preço, de acordo com a 

conjuntura internacional. 

 

A Cide não faz isso? 

 

Ela perdeu esse efeito. 

 

Esse colchão está sendo discutido 

no governo? 

 

Isso está sendo discutido no governo. 

Precisamos ter liberdade para ajustar 

esse tributo por decreto. Reduzindo 

quando o petróleo subir, e aumentando 

quando o petróleo cair. 

 

Quando isso vai ser proposto? 

 

Isso vai depender das negociações entre 

o governo e o Congresso, e das 

necessidades de evitar a escalada do 

preço. O Brasil é o quarto maior 

consumidor de combustível automotivo 

do mundo. Isso afeta a sociedade como 

um todo: transporte público, de carga, 

locomoção e geração de energia. 

 

 Os EUA têm estoques de diesel. Os 

estoques estão 20% abaixo da média dos 

últimos cinco anos. A Arábia Saudita 

está com o estoque 40% abaixo, porque 

a Europa está comprando. 

 

O presidente Bolsonaro disse que 

poderia ser reduzido o PIS/Cofins 

da gasolina... 

 

Se vai ser aplicado ou não, vai depender 

da conjuntura. Quem pode falar sobre 

isso é a equipe econômica, pois gera 

impacto na arrecadação, gera impacto 

na economia. Isso não cabe ao 

Ministério de Minas e Energia. Nós 

participamos dos estudos, mas dentro 

das nossas atribuições. Isso está com o 

Guedes, e o presidente colocou isso bem 

claro. 

 

Mesmo com venda de refinarias, 

gasodutos e campos de petróleo, estatal 

deixa pouco espaço para concorrência. 

Foto: Reuters/Sergio Moraes 

 

Joaquim Silva e Luna está mantido 

no cargo de presidente da 

Petrobras? 

 

O Silva e Luna é o presidente da 

Petrobras, e o presidente Bolsonaro não 

comentou nada comigo. 

 

O Palácio do Planalto pediu a 

substituição? 

 

Não. Eu garanto que não chegou nada 

aqui. 

 

Como Rodolfo Landim foi 

escolhido para o Conselho de 

Administração da Petrobras? 

 

Em dezembro, o atual presidente, 

almirante Leal Ferreira, disse que não 
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queria renovar o mandato no Conselho, 

por questões pessoais. Eu falei com o 

presidente Bolsonaro. Aí passei a 

procurar. Estava procurando alguém 

que conhecesse a empresa, o mercado, e 

cheguei no Landim. Que é uma pessoa 

que tem contato com o governo, não só 

por ser presidente do Flamengo, mas 

também por projetos de lei que 

tramitaram no Congresso. 

 

Eu tive uma longa conversa com o 

Landim em janeiro. E ele disse que 

estaria disposto a ajudar o governo e 

ajudar a Petrobras, até porque ele é 

muito grato à Petrobras. 

 

Ele pode vir a ser o presidente da 

Petrobras? 

 

Nunca foi considerado o Landim ser o 

presidente da Petrobras, até porque ele é 

o presidente do Flamengo, foi reeleito há 

pouco tempo. 

 

O governo discute mudar a política 

de preços da Petrobras? 

 

Não. A política de preços da Petrobras 

foi estabelecida pela própria empresa. 

Porque, entre 2011 e 2014, a empresa 

teve um prejuízo de R$ 133 bilhões. Se 

todas as obras de refinaria no Brasil 

tivessem sido concluídas — a do 

Maranhão, a do Ceará, a de Pernambuco 

e o Comperj — hoje o Brasil seria 

exportador de 1 bilhão de metros cúbicos 

por dia de derivados de petróleo. 

 

Elas não foram concluídas, além dos 

desvios de recursos, porque a Petrobras 

se tornou a empresa corporativa mais 

endividada do mundo. Se a Petrobras 

mudar sua política de preços, quem é 

que vai pagar? Está escrito que, se o 

governo quiser, pode fazer isso, desde 

que pague à Petrobras. 

 

Há risco de faltar diesel? 

 

A preocupação é permanente, e o 

monitoramento é permanente. No 

momento, não existe risco. Mas o 

problema não é só no Brasil, é no 

mundo. Já tem problemas na Alemanha 

e em outras partes, porque os estoques 

caíram. Não tem diesel no 

mercado spot (curto prazo). 

Evidentemente, se tem contrato, está 

garantido. 

 

O Brasil, no momento, não tem risco de 

desabastecimento. Agora, como o Brasil 

é dependente, se faltar diesel no mundo, 

não tem como... 

 

Sem o reajuste da Petrobras na 

semana passada, havia risco de 

desabastecimento? 

 

Hoje, 41% (do petróleo refinado 

consumido no Brasil) ou são produção 

de outros ou são importação. Se o 

indivíduo comprar por dez e a Petrobras 

estiver vendendo por cinco, ele vai trazer 

para o mercado aqui? Não. Então, é um 

risco. 

 

O senhor defende um fundo para 

os combustíveis? 

 

Isso está em discussão no momento no 

Congresso. O projeto acabou de ser 

aprovado no Senado por ampla maioria. 

Nós estudamos e vimos diversas 

medidas, que vão de questões tributárias 

ao fundo. Mas tudo isso tem um custo. A 

minha missão é garantir o 

abastecimento. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/pr
ecisamos-ter-algum-mecanismo-
tributario-para-combustiveis-diz-
ministro-de-minas-energia-25434135   
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Projeto para zerar PIS/Cofins 
da gasolina deve vir do 
Congresso, diz ministra da 
Secretaria de Governo 
 
Flávia Arruda afirmou que há 'esboço' 
no Legislativo de medida defendida por 
Bolsonaro 
 
Daniel Gullino 
15/03/2022 - 20:21 / Atualizado em 
15/03/2022 - 20:42 
 

A ministra da Secretaria de Governo, 

Flávia Arruda, durante cerimônia no 

Palácio do Planalto Foto: Cristiano 

Mariz/Agência O Globo/04-08-2021 

 

BRASÍLIA — Após o presidente Jair 

Bolsonaro afirmar que o governo estuda 

zerar o PIS/Cofins que incide sobre a 

gasolina, a ministra da Secretaria de 

Governo Flávia Arruda, disse nesta 

terça-feira que um projeto com esse teor 

teria que sair do Congresso, e não do 

governo. 

 

— Acho que a construção no 

Congresso...O texto vai sair de lá. E é um 

caminho que depende muito da 

articulação do Congresso. Pode ser que 

seja uma das alternativas — disse a 

ministra, após uma cerimônia do seu 

partido, o PL. 

Questionada se o governo não iria enviar 

o texto, Flávia disse que já há um 

"esboço" no Legislativo. A Secretaria de 

Governo é responsável pela articulação 

política do governo. 

 

— Esse esboço de projeto já existe no 

Congresso. 

 

Bolsonaro defendeu a medida após os 

parlamentares aprovarem — e ele 

sancionar — uma proposta que zerou os 

impostos federais sobre o diesel. 

 

— Estudo a possibilidade de um projeto 

de lei complementar, pedi urgência, 

estudo, para a gente fazer a mesma coisa 

(isenção destes tributos federais) com a 

gasolina — afirmou o presidente no 

sábado. 

 

Como o GLOBO mostrou, a equipe do 

ministro da Economia, Paulo 

Guedes, defende que essa medida só seja 

tomada caso o preço do barril de 

petróleo volte a subir e atinja patamares 

mais altos do que o que foi observado até 

agora. 

 

Hoje, os impostos federais sobre a 

gasolina custam R$ 0,69 no litro. De 

acordo com integrantes do governo, 

zerar esses tributos custaria em torno de 

R$ 30 bilhões. 

 

Proposta escrita na Casa Civil 
 
No mês passado, o deputado federal 

Christino Áureo (PP-RJ) apresentou 

uma Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) permitindo que a União, estados e 

municípios reduzam parcialmente ou 

até zerem os impostos sobre óleo diesel, 

gasolina e o gás de cozinha em 2022 e 

2023 sem precisar compensar a queda 

de arrecadação com o aumento de outros 

tributos ou com corte de despesas. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-estuda-zerar-piscofins-da-gasolina-diz-bolsonaro-medida-pode-reduzir-preco-em-069-por-litro-1-25430278
https://oglobo.globo.com/economia/governo-estuda-zerar-piscofins-da-gasolina-diz-bolsonaro-medida-pode-reduzir-preco-em-069-por-litro-1-25430278
https://oglobo.globo.com/economia/2270-bolsonaro-sanciona-projeto-que-zera-imposto-federal-sobre-diesel-alivio-de-033-25429825
https://oglobo.globo.com/economia/2270-bolsonaro-sanciona-projeto-que-zera-imposto-federal-sobre-diesel-alivio-de-033-25429825
https://oglobo.globo.com/economia/equipe-de-guedes-so-aceita-reduzir-imposto-sobre-gasolina-caso-preco-do-petroleo-suba-mais-1-25432075
https://oglobo.globo.com/economia/equipe-de-guedes-so-aceita-reduzir-imposto-sobre-gasolina-caso-preco-do-petroleo-suba-mais-1-25432075
https://oglobo.globo.com/economia/pec-dos-combustiveis-que-zera-imposto-sobre-gasolina-diesel-gas-em-2022-2023-apresentada-por-deputado-25379347
https://oglobo.globo.com/economia/pec-dos-combustiveis-que-zera-imposto-sobre-gasolina-diesel-gas-em-2022-2023-apresentada-por-deputado-25379347
https://oglobo.globo.com/economia/pec-dos-combustiveis-que-zera-imposto-sobre-gasolina-diesel-gas-em-2022-2023-apresentada-por-deputado-25379347
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Uma cópia do documento obtida pelo 

jornal "Valor Econômico" aponta que o 

texto foi redigido de dentro do Palácio 

do Planalto: os metadados contidos no 

arquivo com a proposta indicam que o 

autor do texto seria o subchefe adjunto 

de Finanças Públicas da Casa Civil, 

Oliveira Alves Pereira Filho. 

 

Os metadados funcionam como uma 

espécie de RG de cada arquivo em um 

computador. Ao invés de data de 

nascimento, número do CPF ou nome 

dos pais, eles apresentam a data e 

horário em que um arquivo foi criado, 

modificado e, também, o nome do seu 

autor. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/pr
ojeto-para-zerar-piscofins-da-gasolina-
deve-vir-do-congresso-diz-ministra-da-
secretaria-de-governo-1-25434110  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Mudança no ICMS do diesel 
aprovada pelo Congresso 
pode elevar o imposto em 
nove Estados e no DF 
 
São Paulo é uma das unidades da 
federação onde impacto da alíquota 
uniforme seria negativo ao consumidor; 
a nova lei foi concebida para reduzir o 
preço final 

 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
16 de março de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - A mudança na cobrança 

do ICMS, com a adoção de uma alíquota 

uniforme, pode aumentar a carga 

tributária cobrada sobre 

o diesel no Distrito Federal e em 

nove Estados, incluindo São Paulo. É o 

que mostram as primeiras simulações 

feitas pelos secretários de Fazenda dos 

Estados para atender à legislação 

aprovada pelo Congresso, na semana 

passada, sob o impacto do reajuste de 

preços promovido pela Petrobras para 

compensar perdas com a alta 

do petróleo. 

 

Essa situação ocorre porque alguns 

Estados, como todos os três da Região 

Sul, praticavam uma alíquota mais 

baixa (entre 12% e 14%), enquanto 

outros governos estaduais têm taxação 

mais alta (até a 18,5%). 

 

Carga tributária sobre diesel pode 

aumentar por conta da mudança na 

cobrança do ICMS; situação ocorre pois 

alguns Estados praticavam alíquota 

mais baixa e outros, mais alta.  Foto: 

Werther Santana/Estadão 

 

Com a lei sancionada pelo 

presidente Jair Bolsonaro, a carga 

geral não pode aumentar, mas no 

balanço, entre os Estados com taxação 

menor, o peso pode subir para o que 

seria no modelo atual 15,6%. 

 

Desde sexta-feira, os secretários estão 

quebrando a cabeça para definir a 

alíquota uniforme. A nova lei também 

mudou o modelo da cobrança, que deixa 

de ser um porcentual sobre o custo final 

na bomba para ser um valor fixo sobre o 

litro.  

 

Na simulação do impacto da lei no diesel 

com base na média do preço de 

referência (hoje congelado), a alíquota 

única ficaria em torno de R$ 0,81 por 

litro. Se cada Estado tivesse a sua 

alíquota, a de São Paulo seria 

equivalente a uma cobrança de R$ 0,74 

por litro. 

 

A discussão sobre a definição da alíquota 

pelo Comitê Nacional de 

Secretários de Fazenda dos 

Estados (Consefaz) esquentou esta 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/df
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/regiao-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/regiao-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
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semana por causa das dificuldades 

encontradas para definir o modelo. Nos 

bastidores, os secretários se queixam de 

que, para aprovar a lei, “venderam” aos 

parlamentares a ideia de que a mudança 

resolveria o problema do preço alto na 

bomba ao consumidor, mas o resultado 

final pode não ser esse. 

 

Ao Estadão, o secretário de Fazenda de 

São Paulo, Henrique Meirelles, 

reconheceu que a carga tributária pode 

aumentar trazendo uma situação de 

desconforto para o Estado. “É uma 

decisão do Congresso que, ao 

estabelecer uma taxa única para o País 

inteiro, aqueles que cobram menos, 

como é o caso de São Paulo, poderão ter 

compulsoriamente certo aumento”, 

disse. “É um desconforto, mas é uma 

decisão soberana do Congresso.” 

Segundo ele, os Estados estão buscando 

uma solução. 

 

Por enquanto, disse Meirelles, não há 

decisão se os Estados recorrerão 

ao Supremo Tribunal Federal. Ele 

afirma que a mudança do ICMS foi um 

truque para jogar o problema para os 

Estados. 

 

Espírito Santo, Mato Grosso do 

Sul, Minas 

Gerais, Rio e Tocantins também 

estão entre os com alíquota mais baixa.   

 

Enquanto não regulamentam a alíquota 

uniforme, os governadores têm que 

passar a cobrar o imposto com base na 

média dos preços de referência dos 

últimos 60 meses (cinco anos). Essa 

regra de transição vale até que uma 

alíquota única do ICMS seja definida 

pelos Estados. Hoje, os preços de 

referência estão congelados. 

 

Mas a aplicação pelos Estados do preço 

médio pode acabar ficando para abril. 

Uma regra estabelece que os preços de 

referência para a cobrança do imposto 

têm que ser entregues até o dia 5 do mês 

para serem publicados no dia 10 e 

passarem a valer na segunda quinzena 

do mês (dia 15 em diante).  

 

Como esse prazo no mês de março já 

passou, a próxima data para 

apresentação dos preços de referência é 

o dia 20, com publicação no dia 25 e 

entrada em vigor no primeiro dia do mês 

seguinte. Ou seja, a medida só poderia 

ocorrer em abril. 

 

Para mudar esse procedimento, 

o Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) - colegiado que 

reúne os secretários de Fazenda é 

presidido pelo ministro 

da Economia, Paulo Guedes - teria 

que aprovar novo convênio entre os 

Estados correndo risco de um pedido de 

vista, o que poderia retardar ainda mais 

o processo. Esse impasse não é de 

interesse do Executivo que brigou no 

Congresso pela aprovação da medida. 

 

O governo Bolsonaro apostou a sua ficha 

na desoneração dos tributos para 

reduzir o impacto do reajuste de preços 

da Petrobras antes de decidir pela 

criação de um subsídio direto com 

recursos orçamentários, medida que 

sofre resistência do ministro Paulo 

Guedes, mas tem apoio de ministros 

políticos e da Petrobras.  

 

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

ias/geral,mudanca-icms-diesel-elevar-

imposto,70004009745  
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Economia 

Setor de serviços cai 0,1% em 
janeiro e está 7% acima do 
nível pré-pandemia 
 
Dados do IBGE apontam alta de 9,5% 
na comparação com janeiro do ano 
passado 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
15 de março de 2022 | 10h58 

 
RIO - O volume de serviços prestados 

caiu 0,1% em janeiro de 2022 ante 

dezembro, na série com ajuste sazonal, 

segundo os dados da Pesquisa Mensal 

de Serviços divulgados nesta quarta-

feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A 

queda de 0,1% fez o setor de serviços 

funcionar em patamar 7% superior ao de 

fevereiro de 2020, antes do 

agravamento da pandemia. Em 

dezembro, os serviços estavam 7,1% 

acima do pré-covid.  

 

O resultado de janeiro ficou abaixo da 

mediana (0,2%) das estimativas dos 

analistas ouvidos pelo 

Estadão/Broadcast, que previam desde 

uma queda de 1,6% a uma alta de 1,1%. 

 

Garçom trabalha em restaurante; o 

volume de serviços prestados no Brasil 

caiu 0,1% em janeiro de 2022 ante 

dezembro Foto: Daniel 

Teixeira/Estadão 

 

Na comparação com janeiro do ano 

anterior, houve alta de 9,5% em janeiro 

de 2022, já descontado o efeito da 

inflação. Nessa comparação, as 

previsões eram de uma elevação de 6,8% 

a 11,6%, com mediana positiva de 9,4%. 

A taxa acumulada em 12 meses é de 

12,2%. 

 

No mês anterior, o resultado do 

indicador foi revisto de uma alta de 1,4% 

para 1,7%. A receita bruta nominal do 

setor de serviços caiu 1,6% em janeiro 

ante dezembro. Na comparação com 

janeiro de 2021, houve avanço de 15,3% 

na receita nominal. 

 

Em janeiro, os transportes passaram a 

operar 13,1% acima do nível pré-

pandemia de covid-19, de fevereiro de 

2020, enquanto os serviços prestados às 

famílias ainda estavam 13,2% abaixo. Os 

serviços de informação e comunicação 

estão 7,3% acima do pré-pandemia, e o 

segmento de outros serviços está 0,6% 

aquém. Os serviços profissionais e 

administrativos estão 1,4% acima do 

patamar de fevereiro de 2020. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/setor-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
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Recuos 
 
Três das cinco atividades de serviços 

registraram perdas na passagem de 

dezembro para janeiro. O destaque foi a 

perda em serviços de informação e 

comunicação (-4,7%), segundo mês 

consecutivo de recuos. As demais 

retrações ocorreram nos serviços 

prestados às famílias (-1,4%), 

interrompendo nove taxas positivas 

seguidas, quando acumularam um 

avanço de 60%, e nos outros 

serviços (-1,1%). 

 

Na direção oposta, houve crescimento 

em transportes (1,4%) e serviços 

profissionais, administrativos e 

complementares (0,6%). 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,setor-servicos-janeiro-
ibge,70004010115  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Governo vai cortar projeção 
de PIB para 2022; 
crescimento deve ser de 1,5% 
 
Nova previsão deve ser anunciada na 
quinta-feira (17) e serve de referência 
para revisão do Orçamento 

 
16.mar.2022 às 8h19 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
O Ministério da Economia vai cortar a 

projeção de crescimento do PIB 

(Produto Interno Bruto) em 2022. 

Segundo fontes do governo ouvidas 

pela Folha, a alta deve ser de 1,5%, 

abaixo da estimativa atual de 2,1%. 

 

A nova previsão deve ser anunciada pela 

pasta na próxima quinta-feira (17). O 

dado serve de referência para a revisão 

bimestral do Orçamento, que será 

concluída até o dia 22 de março. 

 

O corte na projeção indica que, no ano 

em que o presidente Jair Bolsonaro 

(PL) buscará a reeleição, a economia 

brasileira deve sofrer uma desaceleração 

mais intensa do que o inicialmente 

calculado pelo governo. 

 

 
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, em 

cerimônia no Palácio do Planalto 

- Adriano Machado - 

15.mar.2022/Reuters 

 

No ano passado, o PIB brasileiro cresceu 

4,6%, após um tombo de 4,1% em 2020, 

ano que concentrou os efeitos mais 

devastadores da pandemia de Covid-19. 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

já admitiu publicamente que a 

expectativa era de uma desaceleração 

em 2022. 

 

Um dos fatores que contribui para o 

freio na atividade econômica é a alta dos 

juros. Para tentar segurar a inflação, o 

Banco Central já elevou a taxa básica de 

juros (Selic) a 10,75% ao ano, e novas 

altas são aguardadas pelo mercado. 

 

Apesar disso, Guedes tem criticado 

analistas do mercado financeiro pelo 

que, em sua visão, é um excesso de 

pessimismo. Nas estimativas desses 

agentes, o crescimento será ainda 

menor, de 0,49% em 2022, segundo o 

Boletim Focus, divulgado pelo BC. 

 

Além do impacto dos juros elevados, a 

inflação persistente e a renda fragilizada 

também explicam o cenário menos 

benigno para este ano. Em conjunto, 

esses fatores jogam contra o consumo 

das famílias, motor da economia 

brasileira. 

 

O ministro da Economia tem alertado, 

em tom de desafio, que os economistas 

estão errados em suas previsões. Para 

ele, o mercado subestima o potencial de 

crescimento do Brasil em 2022. 

 

"Sim, será um ano difícil, mas cuidado 

com as previsões. Se erraram três vezes, 

podem errar quatro. É só ficar um pouco 

mais moderado, um pouco mais 

tranquilo, despolitizar um pouquinho a 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/ministerio-da-fazenda/
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/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/pib-do-brasil-tem-alta-de-46-em-2021-apos-tombo-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/pib-do-brasil-tem-alta-de-46-em-2021-apos-tombo-em-2020.shtml
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interpretação dos dados econômicos", 

advertiu em dezembro de 2021. Desde 

então, o ministro tem repetido que o 

Brasil "está condenado a crescer". 

 

A equipe de Guedes elenca a ampliação 

do Auxílio Brasil, que vai transferir 

quase R$ 90 bilhões a famílias de baixa 

renda neste ano, e os investimentos 

como fatores de impulso para a 

economia. 

 

Em fevereiro, a SPE (Secretaria de 

Política Econômica) divulgou estudo em 

que aponta investimentos privados de 

R$ 78 bilhões apenas em 2022, 

contratados a partir de leilões de 

infraestrutura realizados no âmbito do 

PPI (Programa de Parcerias de 

Investimentos). O valor é R$ 38 bilhões 

maior que o investido em 2021 nos 

contratos atrelados ao programa. 

 

O governo também prepara medidas 

adicionais para garantir a sustentação 

da atividade econômica. Além de 

destravar o crédito para pequenas 

empresas e consumidores, Bolsonaro 

pretende anunciar na quinta-feira uma 

nova rodada de saques do FGTS (Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço). 

 

Como mostrou a Folha, a medida deve 

beneficiar cerca de 40 milhões de 

trabalhadores, com resgates de até R$ 

1.000 por cotista. O valor total da 

liberação pode chegar a R$ 30 bilhões. 

 

O anúncio das medidas positivas está 

programado para a mesma data da 

revisão negativa do PIB. 

 

Além do corte na projeção de 

crescimento, o governo vai reavaliar 

para cima suas estimativas de inflação. 

 

As mudanças devem impactar na 

avaliação do Orçamento de 2022. Cada 

0,1 ponto porcentual a menos de 

crescimento no PIB tira R$ 695,3 

milhões da arrecadação. Por outro lado, 

cada 0,1 ponto a mais de inflação injeta 

R$ 651,1 milhões. 

 

Como a revisão na inflação deve ser de 

magnitude maior que a mudança no 

PIB, a tendência é o governo observar 

um ganho líquido do lado das receitas. 

 

O saldo ajudará a acomodar os recentes 

cortes de tributos. O governo anunciou 

uma redução linear de 25% no IPI 

(Imposto sobre Produtos 

Industrializados), com impacto de quase 

R$ 10 bilhões para a União. 

 

Já na última sexta-feira (11), o 

presidente sancionou a lei que desonera 

o diesel, o gás e o querosene de aviação 

da cobrança de PIS/Cofins. A medida 

gera uma renúncia próxima a R$ 20 

bilhões. 

 

Mas a pressão no Orçamento 

continuará, uma vez que a arrecadação 

extra não pode ser usada em novos 

gastos do governo. A regra do teto de 

gastos limita o crescimento das despesas 

à variação da inflação. 

 

Os técnicos da área econômica já têm 

mapeado os buracos no Orçamento, um 

deles na própria Economia. A pasta de 

Guedes sofreu um corte de 50% durante 

a votação no Congresso Nacional, e 

alguns de seus órgãos podem paralisar 

atividades ainda no primeiro semestre. 
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Economia 

Inflação das matérias-primas 
é principal dificuldade de 
47% das empresas, diz FGV 
 
Dificuldade para aumentar vendas é 
citada por 28% das companhias, mostra 
sondagem 

 
16.mar.2022 às 8h00 
Eduardo Cucolo 
SÃO PAULO 
 
O aumento de preços de matérias-

primas e a dificuldade em ampliar as 

vendas de bens e serviços são apontados 

como as principais dificuldades 

enfrentadas pelas empresas neste início 

de ano. 

 

Segundo sondagem especial realizada 

pelo FGV Ibre (Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas), 

47% das companhias consultadas 

apontaram a inflação dos insumos como 

principal problema. 

 

A questão afeta todos os setores: é citada 

por cerca de 40% das empresas de 

serviços e também de comércio, muitas 

delas de segmentos que trabalham com 

alimentos, e por 49% da construção e 

56% da indústria. 

 

Além da questão inflacionária, pesa 

também a dificuldade para aumentar as 

vendas, citada por 28% das companhias, 

e a escassez de insumos, por 17%. Foram 

consultadas 3.755 empresas, de 3 a 26 de 

janeiro, por formulário eletrônico. 

 

 
Caminhões em posto de parada na Via 

Anhanguera sentido São Paulo na região 

de Campinas - Jardiel 

Carvalho/Folhapress 

 

"Esses são os dois fatores que mostram 

as maiores dificuldades: a inflação que 

tem dado as caras em todos os setores, 

seja pelo aumento de preços ou escassez 

de insumos, e também a desaceleração 

econômica nessa virada de ano", afirma 

Rodolpho Tobler, coordenador das 

sondagens do comércio e de 

investimentos do FGV Ibre. 

 

Ele destaca que 35% das empresas de 

serviços apontam a desaceleração nas 

vendas entre as principais dificuldades, 

maior percentual entre os setores. Os 

percentuais são ainda maiores nos 

segmentos de alimentação (39%) e 

tecnologia da informação e comunicação 

(46%). 

 

"Os empresários têm visto que a maior 

dificuldade neste início de ano é não só a 

inflação, mas também essa 

desaceleração econômica." 

 

O instituto também perguntou quais 

despesas a empresa está tendo maior 

dificuldade para pagar nesse momento. 

Matérias-primas aparecem em primeiro 

lugar, citada por 41% das companhias —

65% na indústria e 57% na construção. 

 

Impostos estão em segundo entre os 

mais citados (36%), seguidos pelo 

salário dos funcionários (24%). 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/eduardo-cucolo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/empresas-protelam-vendas-de-fertilizantes-e-precos-explodem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/empresas-protelam-vendas-de-fertilizantes-e-precos-explodem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/ipca-como-e-calculado-o-indice-oficial-de-inflacao-no-brasil.shtml
http://www.folha.com.br/


25 

 

 

A pesquisa foi realizada quando o preço 

de diversas matérias-primas já estava 

em alta, mas antes da invasão da 

Ucrânia pela Rússia, que impulsionou 

ainda mais as cotações desses produtos, 

com reflexos nos preços praticados no 

Brasil que dificultam ainda mais a 

recuperação das vendas. 

 

Entre esses reflexos está o mega-

reajuste dos combustíveis promovido 

pela Petrobras na semana passada. Na 

sondagem de janeiro, 65% das empresas 

de transporte rodoviário apontavam a 

questão dos custos entre os maiores 

desafios. Nesse segmento, os 

combustíveis estão entre os insumos 

mais relevantes. 

 

"Essa questão da escassez de insumos e 

dos preços, principalmente de 

commodities, isso tudo vai ser agravado. 

Dependendo da duração dessa guerra, 

pode ainda ficar pior", afirma Viviane 

Seda Bittencourt, coordenadora das 

sondagens do consumidor do FGV Ibre. 

 

O índice oficial de inflação do 

Brasil chegou a 10,54% no acumulado de 

12 meses até fevereiro. O IPCA continua 

distante da meta de inflação perseguida 

pelo Banco Central. O centro da medida 

de referência neste ano é de 3,50%. O 

teto é de 5%. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/47-das-empresas-aponta-
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Intervenção em concessão 
pública não depende de 
contraditório prévio, diz STJ 
 
16 de março de 2022, 9h27 
 
O direito de defesa do concessionário só 

é conferido após a decretação da 

intervenção, a partir do momento em 

que for instaurado o procedimento 

administrativo para apurar possíveis 

irregularidades. 

 

José Alberto/STJRelator do caso, ministro 

Francisco Falcão defendeu o 

entendimento vencedor 

 

Acompanhando esse entendimento do 

relator, ministro Francisco Falcão, 

a 2ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça entendeu que não se exige 

contraditório prévio à decretação de 

intervenção em contrato de concessão 

de serviço público. 

 

Conforme defendeu Falcão, "a 

intervenção possui finalidades 

investigatória e fiscalizatória, e não 

punitivas". 

 

O caso teve origem em mandado de 

segurança no qual o Sindicato das 

Empresas de Transporte de Passageiros 

do Estado do Amazonas pleiteou a 

nulidade da intervenção no sistema de 

ônibus de Manaus e do direcionamento, 

para conta do Poder Executivo 

municipal, dos recursos oriundos da 

venda de vale-transporte, passe 

estudantil e cartões do Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica. 

 

A entidade sindical alegou que o 

município não respeitou as garantias 

legais das concessionárias, que não 

tiveram direito de defesa antes da 

decretação das medidas, as quais teriam 

contrariado a garantia da propriedade 

privada, a vedação do confisco de bens e 

o princípio da moralidade. 

 

Na instância de origem, o pedido foi 

negado sob o fundamento de que não há 

direito líquido e certo a ser amparado, 

pois a Lei 8.987/1995 – que regula a 

concessão e a permissão de serviços 

públicos – não exige que a intervenção 

do poder público seja precedida de 

procedimento administrativo. 

 

Dever e prerrogativa 

 

Em seu voto, Francisco Falcão lembrou 

que tanto a Constituição Federal quanto 

a Lei 8.987/1995 garantem ao Estado, 

nos casos de delegação de serviço 

público, a prerrogativa de regulamentar, 

controlar e fiscalizar a atuação do 

delegatário. 

 

"A intervenção no contrato de concessão 

constitui um dever e uma prerrogativa 

de que dispõe o poder concedente, 

visando assegurar a adequação na 

prestação do serviço público, bem como 

o fiel cumprimento das normas 

contratuais, regulamentares e legais 

pertinentes", afirmou. 

 

Ele destacou que, de fato, o Estado deve 

instaurar procedimento administrativo 
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para comprovar as causas 

determinantes da medida e apurar 

responsabilidades, e quaisquer 

ilegalidades no curso desse 

procedimento devem ser aferidas 

levando em conta a regra geral segundo 

a qual a decretação da nulidade depende 

da comprovação de prejuízo. 

 

Em consonância com o tribunal de 

origem, o relator sublinhou que o artigo 

33 da Lei 8.987/1995 realmente não 

garante o direito de defesa prévia ao 

concessionário. "Não há fundamento 

para reformar o entendimento do 

julgador a quo de que é dispensável 

estabelecer contraditório prévio à 

decretação da intervenção, ausente 

determinação na Lei 8.987/1995", 

concluiu Falcão. Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

RMS 66.794 

 

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

16/intervencao-concessao-publica-

independe-contraditorio-previo   
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Juíza de São Paulo suspende 
cobrança do Difal em 2022 a 
mais uma empresa 
 
16 de março de 2022, 7h49 
Por José Higídio 
 
Com base no princípio constitucional da 

anterioridade nonagesimal, a 15ª Vara 

da Fazenda Pública do Foro Central de 

São Paulo suspendeu, em liminar, a 

cobrança do diferencial de alíquota 

(Difal) do ICMS a uma empresa no ano 

de 2022. 

 

A polêmica que envolve o Difal já 

chegou ao Supremo Tribunal Federal  

 

O fundamento da juíza Gilsa Elena Rios 

foi a data da publicação da Lei 

Complementar 190/2022, que regula o 

tributo. A norma foi aprovada em 2021, 

mas sancionada somente no último dia 

4 de janeiro. 

 

Segundo a alínea "b" do inciso III do 

artigo 150 da Constituição, leis que 

criam ou aumentam um imposto só 

produzem efeitos no ano seguinte à sua 

publicação. Esse é o princípio da 

anterioridade anual. 

 

"Com a publicação da lei em 2022, a 

incidência do Difal deverá ocorrer 

apenas a partir de 1º de janeiro de 2023, 

em atenção ao princípio da 

anterioridade anual", assinalou a 

magistrada. 

 

Cenário 

 

A decisão não é novidade no Judiciário 

paulista, que já tem até mesmo 

liminares confirmadas em segunda 

instância. Também há notícias de 

liminares favoráveis a empresas 

no Distrito Federal e no Piauí 

 

Por outro lado, os Tribunais de Justiça 

do Espírito Santo, da Bahia, do Ceará e 

de Pernambuco já suspenderam 

diversas liminares e autorizaram a 

cobrança em 2022. Até mesmo em São 

Paulo, na primeira instância, 

há decisões conflitantes sobre o tema. 

 

A polêmica sobre o Difal em 2022 já 

foi levada ao STF por meio de três ações 

diretas de constitucionalidade, que 

estão sob relatoria do ministro 

Alexandre de Moraes. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1012239-88.2022.8.26.0053 
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https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/desembargador-confirma-cobranca-difal-apenas-2023
https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/desembargador-confirma-cobranca-difal-apenas-2023
https://www.conjur.com.br/2022-jan-16/liminar-suspende-cobranca-difal-empresa-df-2022
https://www.conjur.com.br/2022-fev-28/juiz-piaui-suspende-cobranca-difal-empresa-90-dias
https://www.conjur.com.br/2022-mar-02/tj-es-autoriza-cobranca-difal-icms-exercicio-2022
https://www.conjur.com.br/2022-jan-12/justica-paulista-decisoes-conflitantes-cobranca-difal
https://www.conjur.com.br/2022-fev-12/adi-supremo-define-difal-cobrado-2022
https://www.conjur.com.br/2022-jan-17/associacao-industrias-questiona-stf-cobranca-difal-2022
https://www.conjur.com.br/2022-mar-12/estado-ceara-tambem-questiona-stf-suspensao-difal-icms
https://www.conjur.com.br/2022-jan-23/governo-alagoas-contesta-interrupcao-recolhimento-difalicms
https://www.conjur.com.br/2022-jan-23/governo-alagoas-contesta-interrupcao-recolhimento-difalicms
https://www.conjur.com.br/2022-fev-12/adi-supremo-define-difal-cobrado-2022
https://www.conjur.com.br/dl/juiza-sp-suspende-cobranca-difal-2022.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-16/juiza-sp-suspende-cobranca-difal-2022-empresa
https://www.conjur.com.br/2022-mar-16/juiza-sp-suspende-cobranca-difal-2022-empresa
https://www.conjur.com.br/2022-mar-16/juiza-sp-suspende-cobranca-difal-2022-empresa
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TJ-RJ valida lei que alterou 
tabela de valores de 
contribuição de iluminação 
 
16 de março de 2022, 8h42 
Por Sérgio Rodas 
 
A cobrança progressiva de contribuição 

de iluminação pública que leva em 

consideração a capacidade econômica 

do contribuinte não afronta o princípio 

da capacidade contributiva. Com esse 

entendimento, o Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro declarou nesta segunda-feira 

(15/3) a constitucionalidade da Lei 

6.311/2017 do município do Rio. A 

norma alterou a tabela de valores da 

Contribuição para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública (Cosip). 

 

TJ-RJ lembrou que STF declarou que 

contribuição de iluminação é 

constitucional 
Yury Gubin/123RF 

 

A Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado do Rio de 

Janeiro e a Associação de 

Supermercados do Estado do Rio de 

Janeiro apresentaram representações de 

inconstitucionalidade contra a norma, 

argumentando que as empresas 

atingidas pelas alterações impostas pela 

lei, como as alíquotas progressivas, terão 

sua competitividade afetada. 

 

No entanto, o relator do caso, 

desembargador Nagib Slaibi Filho, 

apontou que o artigo 149-A da 

Constituição Federal, inserido pela 

Emenda Constitucional 39/2002, 

estabeleceu o direito dos municípios de 

cobrar a Cosip. 

 

Além disso, o magistrado destacou que o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

constitucionalidade da progressividade 

da alíquota na Cosip (RE 573.675). A 

corte também entendeu que a lei que 

restringe os contribuintes do tributo aos 

consumidores de energia elétrica "não 

ofende o princípio da isonomia, ante a 

impossibilidade de se identificar e 

tributar todos os beneficiários do serviço 

de iluminação pública". 

 

De acordo com o STF, disse Slaibi Filho, 

a contribuição de iluminação pública é 

tributo de caráter sui generis, que não se 

confunde com um imposto, porque sua 

receita se destina a uma finalidade 

específica, nem com uma taxa, por não 

exigir a contraprestação individualizada 

de um serviço ao contribuinte 

 

"A alegação dos representantes quanto à 

violação dos princípios da capacidade 

contributiva, da vedação ao confisco e da 

legalidade, o direito à propriedade 

privada e os preceitos que regem a 

ordem econômica, não merece 

prosperar, uma vez que observando-se 

em valores nominais absolutos da tabela 

do anexo da norma impugnada, não se 

encontra evidenciado o efeito de 

confisco", avaliou o relator, citando que 

a Cosip não é reajustada no Rio desde 

2010. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-16/tj-rj-valida-lei-alterou-valores-contribuicao-iluminacao#author
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Banco deve cessar descontos 
de empréstimo consignado 
fraudulento 
 
A consumidora tem domicílio em 
Brasília e o empréstimo foi pactuado 
em uma agência do banco localizada em 
Barueri/SP. 
 
quarta-feira, 16 de março de 2022 
 
Banco deve se abster de efetuar 

cobranças relativas a empréstimo 

consignado que consumidora alegou ser 

fraudulento. Assim decidiu, em liminar, 

o juiz de Direito Edilson Enedino das 

Chagas, da 23ª vara Cível de 

Brasília/DF. 

 

 
Banco deve cessar descontos de 

empréstimo consignado 

fraudulento.(Imagem: Freepik) 

 

Na ação, a autora, uma servidora 

pública federal, aduz a inexistência de 

contrato de empréstimo consignado, o 

qual fora celebrado mediante fraude, 

através do uso indevido dos seus 

documentos pessoais. No caso, a 

consumidora tem domicílio em Brasília 

e o empréstimo foi pactuado em uma 

agência do banco localizada em 

Barueri/SP. 

 

Ao analisar o caso, o juiz verificou 

presentes os requisitos para a 

concessão da liminar, quais sejam a 

probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano. 

 

"A probabilidade do direito encontra-

se no Boletim de Ocorrência Policial 

registrado, bem como da veemente 

afirmação da requerente de que não 

contratou qualquer empréstimo com a 

requerida, dando reforço à presunção 

de veracidade, ao menos nesta quadra 

processual, o fato do empréstimo ter 

sido contratado em município sem 

qualquer vínculo com a parte autora. 

Exigir a prova de fato negativo à 

autora não se mostra proporcional, 

pois a instituição requerida é que 

deverá demonstrar os documentos 

utilizados na contratação, prova que 

somente ela pode produzir." 

 

No que concerne ao perigo de dano, o 

magistrado pontuou que o direito à 

subsistência da autora foi atingido, 

diante do valor elevado da prestação do 

consignado (mais de R$ 6 mil por mês). 

 

Assim, deferiu a tutela de urgência para 

suspender os descontos e para proibir a 

financeira de inscrever o nome da 

autora nos cadastros de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária de R$ 

1 mil. 

 

O escritório Santos Perego & Nunes 

da Cunha Advogados 

Associados patrocina a causa, que foi 

conduzida pelo advogado Saulo Costa 

Magalhães. 

 

 Processo: 0708355-

17.2022.8.07.0001 

 

Veja a decisão. 

 
 
 
 
 

https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=cb349da7cbce964ef614f5fb5833d4f4c4fb70f90e3b6586
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=cb349da7cbce964ef614f5fb5833d4f4c4fb70f90e3b6586
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/7212AF1203B5FF_decisao-emprestimo-consignado.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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STF arquiva notícia-crime 
contra Bolsonaro por tirar 
máscara de menina 
 
O ministro Lewandowski acolheu 
argumentos da PGR no sentido de que 
não existem elementos mínimos que 
indiquem que Bolsonaro tenha atuado 
para expor a vida ou a saúde de outras 
pessoas a perigo direto e iminente. 
 
quarta-feira, 16 de março de 2022 
 
A pedido da PGR, o ministro Ricardo 

Lewandowski, do STF, arquivou 

notícia-crime em que nove deputados 

Federais acusaram Bolsonaro da 

prática dos crimes de perigo para a vida 

ou saúde de outras pessoas, de infração 

de medida sanitária preventiva e de 

submissão de menor a vexame ou 

constrangimento. 

 

Os parlamentares pediam que o 

presidente fosse investigado 

criminalmente. Um dos fatos levados ao 

STF foi a ocasião na qual Bolsonaro 

abaixou a máscara de uma criança de 

colo e incentivou uma menina de 10 

anos a retirar a proteção, em junho de 

2021, no Rio Grande do Norte, em 

agenda oficial do governo. 

 

 
 

Baixa lesividade 

 

Em manifestação, a subprocuradora-

Geral Lindôra Maria Araújo 

argumentou que não existem elementos 

mínimos que indiquem que Bolsonaro 

tenha atuado com vontade livre e 

consciente de criar situação capaz de 

expor a vida ou a saúde de outras 

pessoas a perigo direto e iminente. 

 

Para isso, de acordo com Lindôra Maria 

Araújo, deveria haver prova de que o 

presidente da República estivesse 

infectado pelo coronavírus em alguma 

das ocasiões referidas na notícia-crime. 

 

Quanto ao descumprimento de decretos 

que exigem o uso de máscara, ela 

concluiu que, em razão de sua baixa 

lesividade, o comportamento não se 

enquadra no artigo 268 do Código 

Penal. 

 

Jurisprudência 

 

Ao acolher o pedido, o ministro 

Lewandowski explicou que a PGR, na 

qualidade de titular da ação penal, 

concluiu pela ausência de justa causa 

para a instauração de investigação 

sobre os fatos descritos pelos 

parlamentares e que a jurisprudência 

do Supremo é pacífica ao impor o 

acolhimento da manifestação. 

 

O ministro lembrou, todavia, que o 

arquivamento da petição não impede a 

reabertura das investigações criminais, 

nos termos do artigo 18 do CPP e da 

súmula 524 do STF, no caso de 

surgirem novas provas. 

 

 Processo: Pet 9.759 

 

Leia a decisão. 

 

 

 

 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6209417
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/509D08CF087586_PET97599.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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AO VIVO: STJ julga honorários 
equitativos em causas de 
valor elevado 
 
Em sessão da Corte Especial nesta 
quarta-feira, ministra Nancy Andrighi 
profere voto-vista. 
 
quarta-feira, 16 de março de 2022 
 
A Corte Especial do STJ retoma nesta 

quarta-feira, 16, a análise de recursos 

especiais que discutem a fixação dos 

honorários de sucumbência por 

apreciação equitativa quando o valor da 

condenação ou o proveito econômico 

for elevado. O caso está com pedido de 

vista da ministra Nancy Andrighi, que 

profere voto-vista agora. Acompanhe. 

 

Em sessão no final do ano passado, o 

relator, ministro Og 

Fernandes, votou pela inviabilidade da 

fixação dos honorários por equidade 

nessas hipóteses, propondo duas teses 

em seu voto. O ministro foi 

acompanhado por Jorge 

Mussi e Mauro Campbell. O caso foi 

suspenso por pedido de vista da 

ministra Nancy Andrighi. 

 

Na fixação da tese, o relator propôs: 

 

1) A fixação dos honorários por 

apreciação equitativa não é permitida 

quando os valores da condenação ou da 

causa, ou o proveito econômico da 

demanda, forem elevados. É 

obrigatória, nesses casos, a observância 

dos percentuais previstos nos 

parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC 

- a depender da presença da Fazenda 

Pública na lide -, os quais serão 

subsequentemente calculados sobre o 

valor: (a) da condenação; ou (b) do 

proveito econômico obtido; ou (c) do 

valor atualizado da causa. 

 

2) Apenas se admite o arbitramento de 

honorários por equidade quando, 

havendo ou não condenação: (a) o 

proveito econômico obtido pelo 

vencedor for inestimável ou irrisório; 

ou (b) o valor da causa for muito baixo. 

 

Entenda 

 

Foram afetados quatro processos para 

definir se a regra do CPC que prevê a 

apreciação equitativa do juiz na fixação 

dos honorários advocatícios de 

sucumbência, em causas de valor 

irrisório, também pode ser aplicada na 

hipótese de demandas com proveito 

econômico elevado. 

 

A controvérsia a ser analisada pelos 

ministros é a seguinte: "Definição do 

alcance da norma inserta 

no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC 

nas causas em que o valor da causa ou o 

proveito econômico da demanda forem 

elevados". A questão foi cadastrada no 

sistema de repetitivos do STJ 

como Tema 1.076. 

 

Na maioria das vezes, a preocupação 

com fixação de honorários elevados 

ocorre quando a Fazenda Pública é 

derrotada. Há divergência entre os 

ministros da 1ª seção do STJ. No 

entanto, a matéria já encontra-se 

pacificada na 2ª seção, segundo a qual 

os honorários devem ser fixados no 

patamar de 10 a 20% conforme o art. 

85, parágrafo 2º, inexistindo espaço 

para apreciação equitativa nos casos de 

valor da causa ou proveito econômico 

elevados. 

 

OAB 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/356701/para-relator-nao-cabe-honorario-equitativo-em-causa-de-valor-elevado
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/nancy-andrighi
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/geraldo-og-fernandes
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/geraldo-og-fernandes
https://www.migalhas.com.br/quentes/356701/para-relator-nao-cabe-honorario-equitativo-em-causa-de-valor-elevado
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/jorge-mussi
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/jorge-mussi
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/mauro-campbell-marques
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art85%C2%A78
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaconsulta=true&tipo_pesquisa=t&cod_tema_inicial=1076&cod_tema_final=1076
https://www.migalhas.com.br/
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A OAB remeteu à Corte 

Especial memorial postulando o 

respeito aos honorários advocatícios 

previstos no CPC. O presidente da 

entidade, Beto Simonetti, fez discurso 

em defesa dos honorários na abertura 

do ano judiciário realizada pelo STJ. 

 

No memorial, a OAB argumenta que a 

verba honorária é equiparada a salário 

e a edição da Súmula Vinculante 47, 

cumulada com o teor do art. 85, 

parágrafo 14 do CPC, reafirmam o 

caráter alimentar dos honorários, 

"motivo pelo qual se justifica a 

importância de sua aplicação nos exatos 

ditames legais". 

 

O presidente da OAB Beto Simonetti e 

os ex-presidentes Claudio Lamachia e 

Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 

acompanharam o julgamento na 

tribuna. 

 

 
Atual e ex-presidentes da 

OAB.(Imagem: Divulgação) 

 

Proporcionalidade 

 

O relator, ministro Og Fernandes, 

começou sua manifestação ressaltando 

que a questão interessa "18 mil juízes e 

1 milhão de advogados". Para o relator, 

há regras, e a proporcionalidade já está 

estabelecida pelo CPC, "goste-se ou 

não". O ministro ressaltou que a 

matéria tem muito interesse jurídico, 

da própria magistratura - no sentido de 

fixar um critério que seja orientador.  

 

Segundo Og Fernandes, não se pode 

confundir "valor inestimável" com 

"valor elevado", pois a regra do 

parágrafo 8º se refere a causas para as 

quais não é possível atribuir um valor 

patrimonial, tais como demandas 

ambientais ou de família. 

 

Para o magistrado, o texto do atual CPC 

foi construído após muito debate com a 

participação de diversas entidades de 

classe, superando a jurisprudência do 

STJ quanto à possibilidade de fixação 

dos honorários por equidade nas causas 

em que a Fazenda Pública fosse 

vencida. 

 

"O fato de a nova legislação ter surgido 

como uma reação capitaneada pelas 

associações de advogados à postura 

dos tribunais de fixar honorários em 

valores irrisórios, quando a demanda 

tinha a Fazenda Pública como parte, 

não torna a norma inconstitucional 

nem autoriza o seu descarte." 

 

Jogo democrático 

 

Em seu voto, Og Fernandes disse que a 

atuação das categorias profissionais em 

defesa de seus membros no processo de 

elaboração do atual CPC faz parte do 

jogo democrático e deve ser aceita como 

funcionamento normal das instituições. 

 

De acordo com o ministro, o julgador 

não tem a possibilidade de escolher 

entre aplicar o parágrafo 8º ou o 

parágrafo 3º do artigo 85, "mesmo 

porque só pode decidir por equidade 

nos casos previstos em lei, conforme 

determina o artigo 140, parágrafo 

único, do CPC". 

 

Ele ressaltou que cabe aos litigantes 

levar em consideração o valor dos 

honorários na hora de propor uma ação. 

Quanto às condenações contra a 

https://www.migalhas.com.br/quentes/356701/para-relator-nao-cabe-honorario-equitativo-em-causa-de-valor-elevado
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art140
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Fazenda Pública, o magistrado lembrou 

que o CPC prevê regras específicas, 

tendo em vista o zelo com os recursos 

públicos. 

 

No caso concreto no REsp 1.877.883, 

conheceu do recurso especial e proveu, 

devolvendo os autos ao Tribunal de 

origem para que arbitrem os honorários 

observando os limites contidos no art. 

85 nos parag. 3º 4º 5º e 6º do CPC. O 

mesmo entendimento foi fixado nos 

REsps 1.850.512, 1.906.623 e 1.906.61

8. O REsp 1.906.618 foi conhecido e 

improvido, por ter a Fazenda como 

recorrente. 

 

Remuneração inadequada 

 

Nesta quarta-feira, em voto-vista, 

ministra Nancy Andrighi ressaltou que 

se a disciplina do CPC tem por 

finalidade remunerar o advogado do 

vencedor em virtude do trabalho 

desempenhado por ele na causa, é 

correto afirmar que a aplicação literal 

dos parágrafos 2º e 3º do art. 85, 

quando conduzir a remuneração 

inadequada, será incompatível com a 

devida finalidade. 

 

"Remuneração inadequada do patrono 

não é sinônimo apenas de aviltamento 

dos honorários, remunerando-o em 

patamar abaixo daquele 

correspondente ao trabalho por ele 

desenvolvido, mas é também sinônimo 

de exorbitância dos honorários, 

remunerando-o em patamar acima 

daquele correspondente ao trabalho 

por ele desenvolvido." 

 

Nancy afirmou que a Justiça e a 

isonomia são vetores que não servem 

apenas ao lado da majoração na 

hipótese de honorários mínimos, e não 

da minoração na hipótese de 

honorários exorbitantes, "como se 

houvesse uma espécie de equidade de 

mão única". 

 

Na visão da ministra, é flagrante a 

existência de incompatibilidade entre a 

hipótese e sua finalidade se se entender 

que a observância dos parâmetros dos 

parágrafos 2º e 3º do art. 85 é 

obrigatória mesmo na hipótese em que 

os honorários forem exorbitantes 

diante do trabalho efetivamente 

desempenhado pelo patrono. 

 

"Excepcionalmente e em específicas 

situações deverá ser aplicada a 

equidade dos honorários quando se 

perceber que as regras gerais e a 

exceção explícita não serão capazes de 

promover a adequada remuneração do 

patrono do vencedor porque gerarão 

absurdas distorções no binómio 

remuneração-trabalho realizado." 

 

A ministra salientou que fixar 

honorários advocatícios sucumbenciais 

exorbitantes, destinado ao advogado da 

parte vencedora, claramente dissociado 

do trabalho desenvolvido na causa, a 

pretexto de sancionar o litigante 

improbo que lesiona a parte vencedora, 

e de contribuir para a eticidade das 

relações processuais, é "uma subversão 

injustificável da lógica orientadora do 

sistema de sanções". 

 

 Processos: REsps 1.850.512, 1.8

77.883, 1.906.623 e 1.906.618 
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Revisão da vida toda: 
aposentado requer anulação 
de destaque de Nunes 
Marques 
 
Caso o julgamento seja reiniciado, 
homem quer que o voto de Marco 
Aurélio, relator original, seja mantido 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
15/03/2022 20:32 
 
comentários 

Nunes Marques durante sessão plenária 

do STF / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

começou a receber as reações das partes 

e dos terceiros interessados ao pedido 

de destaque de Nunes Marques e o 

consequente reinício do julgamento da 

revisão da vida toda para beneficiários 

da Previdência Social. 

 

A defesa do aposentado Vanderlei 

Martins de Medeiros e o terceiro 

interessado Instituto de Estudos 

Previdenciários (Ieprev) suscitaram 

questão de ordem no processo para 

anular o destaque do magistrado e 

manter o voto do relator original, 

ministro Marco Aurélio, a favor dos 

aposentados, mesmo se a discussão for 

reiniciada. A discussão sobre a revisão 

da vida toda ocorre no RE 1.276.977. A 

petição do aposentado foi acrescentada 

no processo nesta terça-feira (15/3) e a 

do Ieprev, na quinta-feira da última 

semana (10/3). 

 

Assim que Nunes Marques pediu o 

destaque, começou uma movimentação 

no Supremo entre os ministros para a 

análise de uma questão de ordem de 

modo a manter o voto proferido pelo 

relator, ministro Marco Aurélio. Com o 

pedido feito pela parte e pelo amicus 

curiae, a questão de ordem deverá ser 

analisada como preliminar antes de 

julgarem novamente o mérito da 

controvérsia entre aposentados e a 

Previdência Social. 

 

Nos bastidores, ministros do STF têm 

afirmado que o pedido de destaque foi 

uma tentativa de manipular o resultado 

do julgamento da revisão da vida toda a 

favor do governo de Jair Bolsonaro, que 

tem defendido que a decisão 

favorável aos beneficiários do 

INSS vai “quebrar o Brasil” por 

causa do impacto fiscal. Os valores 

do impacto são divergentes – a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) traz a 

cifra de R$ 46, 4 bilhões em 10 anos; a 

Previdência calcula R$ 360 bilhões em 

15 anos e associações de aposentados 

falam em impacto econômico entre R$ 

2,7 bilhões e R$ 5,5 bilhões nos gastos 

federais com Previdência, conforme a 

mediana do indicador de inflação. 

 

O ministro Nunes Marques resolveu 

reiniciar o julgamento após o voto de 

todo o colegiado e do placar de 6 a 5 a 

favor dos aposentados e a poucos 

minutos do prazo final reservado 

ao plenário virtual. Até a interrupção 

de Nunes Marques, estava vencendo a 

posição do relator, ministro Marco 

Aurélio, e o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) sobre o 

assunto, no sentido de que o segurado do 

INSS tem, diante de mudanças nas 
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regras previdenciárias, o direito de optar 

pela regra que lhe seja mais favorável. 

 

Caso o julgamento da revisão da vida 

toda sendo reiniciado, a relatoria do caso 

sai do ministro Marco Aurélio e passa 

para André Mendonça, ministro 

indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, 

assim como Nunes Marques. E assim, o 

resultado do julgamento pode ser 

completamente alterado. Por isso, os 

aposentados e suas associações correm 

contra o tempo para tentar impedir a 

mudança no resultado. Caberá ao 

ministro Luiz Fux decidir sobre as 

questões de ordem. 

 

O Ieprev e a defesa do aposentado 

sustentam que a questão de ordem para 

manter o voto do relator se justifica 

porque o destaque deve respeitar os 

princípios administrativos, dentre eles a 

moralidade, motivação e finalidade. As 

petições também afirmam que Nunes 

Marques não respeitou a colegialidade e 

fez um uso abusivo de seu direito do 

pedido de destaque, uma vez que a 

controvérsia já estava resolvida. 

Argumentando também que o ato de 

Nunes Marques deveria ser 

fundamentado pois ele mesmo já tinha 

votado. 

 

 “A circunstância é agravada pela 

possibilidade regimental de, com a 

medida, retomar-se o julgamento 

presencial desprezando-se o voto do 

Ministro Relator competente por 

distribuição, que já houvera exercido a 

jurisdição naquilo que lhe incumbia – a 

relatoria e o voto inicial – no ato jurídico 

complexo em que se consubstancia a 

formação da vontade do colegiado, com 

possível substituição de seu voto pelo 

Ministro herdeiro da relatoria em razão 

da aposentadoria daquele, suscitando 

dúvida razoável quanto à possível 

intenção deliberada de alterar o 

resultado do julgamento na nova 

composição do Colegiado”, escrevem os 

advogados Gisele Lemos Kravchychyn e 

Noa Piatã Bassfeld Gnata, advogados do 

aposentado Vanderlei, parte do processo 

da revisão da vida toda. 

 

“A questão de ordem ora levantada 

busca impedir que o processo vá para 

plenário presencial, pois o julgamento 

teve ampla produção probatória, 

deixando todos os ministros 

confortáveis para a apresentação de seus 

votos. Não existe nenhum novo 

argumento que justifique o destaque. De 

mais a mais, referido pedido fere o 

princípio da moralidade administrativa, 

uma vez que, não sendo trazidos novos 

argumentos, este poderia ter sido feito 

em outro momento, até mesmo antes do 

voto do próprio Ministro Kassio Nunes 

Marques”, escreve João Osvaldo Badari 

Zinsly Rodrigues, advogado do Iprev. 

 

“Fica clara a preclusão consumativa, 

pois este pedido de destaque deveria ser 

realizado antes ou durante o seu voto, e 

não posteriormente. E vamos além, foi 

solicitado após a juntada dos 11 votos, 

tendo conhecimento do resultado final, 

ferindo frontalmente a segurança 

jurídica e credibilidade do poder 

judiciário”, complementa Rodrigues. 

 

O que é a revisão da vida toda? 
 
Em 1999, foi promulgada a Lei 9.876, 

uma reforma previdenciária que criou 

duas fórmulas para apuração da média 

salarial, sobre as quais são calculadas as 

aposentadorias. A regra geral definiu 

que, para trabalhadores que 

começassem a contribuir a partir de 27 

de novembro de 1999, o cálculo da 

previdência deveria ser sobre 80% dos 

recolhimentos mais altos desde o início 

das contribuições. 
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Mas a mesma lei fixou uma regra de 

transição para quem já era contribuinte: 

o benefício deveria ser calculado a partir 

das contribuições realizadas a partir de 

julho de 1994 (quando foi instituído o 

Plano Real). No STF, os segurados visam 

uma revisão, para incluir nos cálculos 

todo o período de contribuição do 

segurado, e não só após 1994. Dessa 

forma, beneficiaria os segurados que 

tiveram as maiores contribuições antes 

desse período. 

 

Até 1994, o país tinha uma alta inflação 

devido às mudanças frequentes de 

moedas. Naquele ano, foi instituído o 

Plano Real. A Lei 9.876/1999 então 

definiu que iriam ser considerados os 

salários a partir de julho de 1994. No 

entanto, algumas pessoas tiveram suas 

maiores contribuições antes de 1994. 

Então quando elas começaram a se 

aposentar depois disso, tiveram 

benefícios menores do que poderiam ter. 

E muitas pessoas passaram a entrar no 

Judiciário para pleitear que a 

aposentadoria considerasse todo o 

histórico contributivo, e não apenas de 

1994 para frente. 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu, em 2019, pela validade da 

“revisão da vida toda”, autorizando que, 

quando mais vantajosa, os segurados 

teriam direito ao cálculo da média 

aritmética simples dos maiores salários 

de contribuição correspondentes a 80% 

de todo o período contributivo, e não só 

a partir do Plano Real. O INSS recorreu 

ao STF por meio do recurso 

extraordinário que está sendo julgado 

agora. 

 

Na ocasião, o STJ fixou a seguinte tese: 

“Aplica-se a regra definitiva prevista no 

art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na 

apuração do salário de benefício, 

quando mais favorável do que a regra de 

transição contida no art. 3o. da Lei 

9.876/1999, aos Segurado que 

ingressaram no Regime Geral da 

Previdência Social até o dia anterior à 

publicação da Lei 9.876/1999″. 
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Queda nos índices de rejeição 
a Bolsonaro é alavancada pelo 
Auxílio Brasil 
 
Em levantamento Genial/Quaest, 
Bolsonaro cresce três pontos nas 
declarações de voto espontâneo 
 
DANIEL MARCELINO 
16/03/2022 09:00Atualizado em 
16/03/2022 às 09:59 
 
comentários 

Presidente da República Jair Bolsonaro 

/ Crédito: Isac Nóbrega/PR 

 

A mais recente rodada da pesquisa 

eleitoral encomendada pela plataforma 

de investimentos Genial à consultoria 

Quaest indica que a avaliação positiva da 

atuação do governo Bolsonaro subiu 

dois pontos em relação ao levantamento 

anterior, atingindo agora 24%. 

Reciprocamente inversa, a negativa 

também declinou dois pontos, e agora é 

de 49% A avaliação regular ou neutra 

ficou na mesma posição: 25%. A 

pesquisa Genial/Quaest fez duas mil 

entrevistas presenciais (face-a-face) 

entre 10 e 13 de março e tem margem de 

erro de dois pontos percentuais para 

cima ou para baixo, em relação ao total 

da amostra. A pesquisa também mediu 

as intenções de voto para presidente em 

2022. 

Em um dos recortes produzidos pela 

pesquisa é possível compreender que a 

queda recente nos índices de rejeição do 

governo está associada, em parte, ao 

pagamento mensal do Auxílio Brasil (ex-

Bolsa Família). Os números mostram 

que entre os eleitores que recebem o 

benefício a avaliação negativa do 

governo passou de 45% para 23%. O que 

representa uma redução de 22 pontos 

percentuais neste grupo. Mesmo em um 

período marcado pela alta dos 

combustíveis e inflação. 

 

A melhora gradual da percepção dos 

brasileiros sobre a atuação do governo, 

produz reflexos nas intenções de voto do 

presidente. Felipe Nunes, CEO da 

Quaest, analisa que agora há dois 

movimentos simultâneos: “Primeiro, 

eleitores de baixa renda que votaram em 

Bolsonaro em 2018 e passaram a receber 

o Auxílio Brasil estão mais otimistas com 

o governo. Segundo, eleitores de renda 

média que não acreditam mais na vitória 

da terceira via, estão voltando para o 

colo do presidente. Se a tendência se 

mantiver, Bolsonaro pode continuar 

crescendo no vácuo deixado pela 

terceira via”. 

 

Os números da pesquisa eleitoral 
para presidente em 2022 
 

Na pesquisa eleitoral, a resposta 

estimulada aferiu que Lula se mantém 

com 46% e Bolsonaro passa de 24% a 

26%. Sergio Moro passou de 8% para 

6% e Ciro Gomes permanece com 7% 

das intenções de voto. 

 

Já na pesquisa espontânea, em que não 

são apresentados nomes de possíveis 

candidatos aos eleitores, o número de 

indecisos permanece alto, com 48%. A 

soma das declarações de voto 

espontâneo em Lula perde um ponto, 

passa de 28% a 27% nessa rodada. Por 

outro lado, as declarações de voto 
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espontâneo para Bolsonaro crescem três 

pontos e passam de 16% a 19%. 

 

A pesquisa eleitoral também sondou a 

intenção de voto entre os apoiadores de 

Moro em caso de um segundo turno: 

34% votariam em Bolsonaro e 26% 

optariam por Lula. Outros 38% 

preferem votar em branco ou nulo. A 

mesma hipótese foi colocada para os 

eleitores de Ciro Gomes: 52% votariam 

em Lula, enquanto 22% dizem que 

poderiam votar em Bolsonaro. Outros 

22% preferem votar em branco ou nulo. 

 

Nos cenários de segundo turno testados 

no levantamento, Lula permanece com 

54% das intenções de voto, enquanto 

Bolsonaro ganha dois pontos e passa de 

30% para 32% agora em março. 
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Uso de palete para transporte 
de mercadoria não gera ICMS, 
decide Justiça 
 
Juiz entendeu que não pode incidir o 
imposto no caso de bens destinados ao 
consumo ou ao ativo fixo do 
contribuinte 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
16/03/2022 07:00Atualizado em 
16/03/2022 às 09:52 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Empresas que usam paletes para 

transportar mercadorias não precisam 

pagar o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 

eles, segundo entendimento da 1ª Vara 

da Comarca de Monte Mor do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJSP), em um 

caso envolvendo uma empresa 

produtora de papel, papelão e 

embalagens. Ainda cabe recurso da 

decisão. (Leia a sentença) 

 

O juiz Gustavo Nardi entendeu que não 

pode incidir ICMS no caso de bens 

destinados ao consumo ou ao ativo fixo 

do contribuinte. Para o magistrado, os 

paletes e outros materiais empregados 

exclusivamente no processo produtivo 

“se esgotam de forma imediata e integral 

durante o processo, não incorporando o 

bem finalmente produzido sob nenhum 

aspecto”. A decisão foi proferida no 

processo 1002288-54.2020.8.26.0372. 

 

Segundo a advogada da causa, Regiane 

Esturílio, do Esturílio Advogados, ao 

autuar a saída dos paletes do 

estabelecimento, a fiscalização estadual 

tratou os itens como mercadoria a ser 

comercializada, o que não se enquadra 

no caso do contribuinte, que os utiliza 

como estruturas de apoio para fardos de 

papelão que serão transportados ao 

estabelecimento do comprador. 

 

“A empresa foi autuada por dar saída aos 

paletes quando seu objeto social é a 

fabricação e comercialização de 

embalagens de papel e papelão. Eles 

autuaram como se [o contribuinte] 

estivesse vendendo o palete”, afirma. 

 

Ana Mazzaferro, sócia do Contencioso 

Tributário do Rayes e Fagundes 

Advogados Associados, afirma que a 

decisão leva em conta o fato gerador do 

ICMS. “O que o juiz entendeu é que o 

palete não era uma mercadoria. Só 

estava ali para fazer o transporte, não 

tinha efetiva circulação de mercadoria. 

Como não tinha saída jurídica, não tem 

incidência de ICMS. O que acho 

importante é essa abordagem que o juiz 

dá, fazer esse comparativo que pode ser 

usado para outros casos. Você tem que 

achar o efetivo fato gerador do ICMS”, 

afirma. 

 

Substituição tributária “para trás” 
 
O fisco estadual embasou a autuação no 

artigo 398 do Regulamento do ICMS de 

São Paulo, que prevê que o pagamento 

do tributo sobre paletes e outros itens de 

transporte e armazenagem será diferido 

para o momento em que ocorrer entrada 

em estabelecimento de contribuinte, 
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ainda que os itens sejam destinados a 

uso, consumo ou ativo permanente. 

 

Para a defesa do contribuinte, no 

entanto, a fiscalização aplicou de forma 

equivocada a modalidade do 

diferimento, buscando fazer uma 

substituição tributária “para trás”, o que 

não tem previsão na Constituição 

Federal. Segundo Regiane Esturílio, o 

parágrafo 7º do artigo 150 da 

Constituição prevê a possibilidade de a 

empresa pagar antes por fato gerador 

que aconteça posteriormente, mas não a 

possibilidade de pagamento no futuro de 

fato gerador anterior. 

 

Para Kelly Martarello, sócia do 

Martarello Advogados, a autuação foi 

equivocada. “A teor do artigo 398 do 

Regulamento do ICMS de São Paulo, 

para a incidência do ICMS exige-se a 

vinculação a um negócio jurídico 

oneroso que leve à modificação da 

propriedade, o que não se verifica no 

caso, pois se trata de mero transporte 

das mercadorias que a empresa fabrica 

nos paletes. A decisão é um precedente 

importante para discussão do tema no 

estado, já que outros contribuintes 

poderão contestar o entendimento 

equivocado da Fazenda estadual”, 

afirmou. 

 

A advogada Ana Mazzaferro vê nulidade 

na autuação. Para ela, o artigo 398 do 

Regulamento do ICMS de São Paulo 

aplica-se unicamente às fabricantes de 

paletes. “Esse artigo do regulamento em 

que [a autuação] foi fundamentada é 

específico para quem fabrica paletes”, 

diz. 

 

O advogado Carlos Daniel Neto, do 

Daniel & Diniz Advocacia Tributária, 

tem uma avaliação diferente. Na visão 

dele, a empresa autuada, mesmo não 

fabricando os paletes, estava obrigada ao 

recolhimento do ICMS sobre eles pelo 

regulamento estadual. Para ele, houve 

equívoco na decisão judicial ao não 

abordar o diferimento previsto no 

regulamento. 

 

“A discussão, efetivamente, é que a 

empresa que produz e vende palete tem 

um tratamento específico no artigo 398. 

Sempre que o estabelecimento que 

fabricou [o palete] der saída para algum 

outro estabelecimento que comprar, a 

legislação estabelece o diferimento. O 

ICMS que se está discutindo é o que a 

empresa tem que pagar na condição de 

substituta tributária. No momento em 

que [o palete] entrou no 

estabelecimento, [a empresa] deveria 

reconhecer o débito [do ICMS] e o 

crédito correspondente”, afirma. 

 

Paletes não reutilizáveis 
 
A decisão da 1ª Vara da Comarca de 

Monte Mor também chamou a atenção 

por ter afastado o ICMS de paletes não 

reutilizáveis, ou seja, que não retornam 

à empresa após serem usados no 

transporte de mercadorias. Tributaristas 

destacam que os paletes reutilizáveis 

geram menos disputas entre os 

contribuintes e a Fazenda Nacional. 

 

Isso porque estaria mais explícito que os 

reutilizáveis integram o ativo fixo das 

empresas, não estando sujeitos ao ICMS. 

No caso específico de São Paulo, o art. 82 

do Anexo I do Regulamento do ICMS 

prevê isenção do ICMS somente para os 

paletes reutilizáveis. 

 

Já o palete não reutilizável, como o do 

caso concreto, é de um material menos 

resistente e costuma ser deixado no 

estabelecimento do cliente após a venda 

do produto. “Para gerar ICMS, dois 

requisitos devem estar presentes. 

Primeiro, [o produto] tem que ser 

considerado mercadoria. Segundo, tem 
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que ter circulação comercial ou jurídica. 

O palete que é entregue junto com a 

própria mercadoria, existe essa 

discussão se pode ser tributado pelo 

ICMS ou não”, afirma Augusto Fiel Jorge 

d’Oliveira, sócio do Fiel d’Oliveira 

Advocacia. 

 

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. 

 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/uso-de-palete-
para-transporte-de-mercadoria-nao-
gera-icms-decide-justica-16032022  
 

Retorne ao índice 
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Brasil 

“A economia global mudou e 
ficará mais fragmentada”, diz 
professor de Harvard 
 
Economista Dani Rodrik vê Brasil como 
ponte entre grandes polos 
 
Por Daniel Rittner — De Brasília 
15/03/2022 05h00  Atualizado há 2 
horas 

 

 
O professor Dani Rodrik: “Uma 

globalização mais bem sucedida teria a 

OMS e a Unesco pelo menos tão 

poderosas quanto a OMC, o FMI ou a 

OCDE” — Foto: Iano Andrade/CNI 

 

O economista Dani Rodrik está 

convencido de que a era da 

“hiperglobalização”, iniciada nos anos 

1990, chegou ao fim. A pandemia e a 

guerra da Ucrânia enterraram o tempo 

em que a integração econômica e 

financeira deixavam em segundo plano 

preocupações geopolíticas e com a 

segurança nacional, afirma o professor 

de Harvard. 

 

Para ele, a economia global que emerge 

neste momento é mais fragmentada e 

regionalizada. A produção, as cadeias de 

fornecedores e as relações financeiras 

estarão organizadas a partir de três 

polos - EUA, Europa e China (com o 

Sudeste Asiático). 

 

O Brasil, acredita Rodrik, ficará 

naturalmente mais próximo do mercado 

americano do que é hoje. No entanto, 

potências médias - grupo em que ele 

também inclui países como Índia e 

África do Sul - devem atuar como pontes 

entre esses polos. No caso do Brasil, o 

maior desafio nessa economia global em 

transformação não é integrar-se ao 

mundo, mas domesticamente: 

disseminar a inovação e alta 

produtividade de seus setores de ponta 

para aqueles considerados retardatários. 

 

O professor da John F. Kennedy School 

of Government, da Universidade de 

Harvard (EUA), foi o principal 

palestrante, na semana passada, do 9º 

Congresso Brasileiro de Inovação da 

Indústria, realizado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) e pelo 

Sebrae. 

 

A seguir os principais pontos da 

entrevista dada ao Valor, logo após a 

sua palestra no evento: 

 

Valor: Há 25 anos o sr. tem escrito 

livros sobre as implicações do processo 

de globalização. Ela evoluiu 

exatamente da forma como o sr. 

imaginava três décadas atrás? 

 

Dani Rodrik: A globalização pode ter 

diferentes significados e assumir 

diferentes formas. A partir dos anos 

1990, vimos o que eu defini como 

hiperglobalização. Desde o início, temia 

muito que esse processo criasse tensão e 

divisões dentro da sociedade - gerando 

uma grande reversão, em última 

instância. Infelizmente, meu receio 

provou-se correto. Eu não tinha 

nenhuma bola de cristal, mas isso era 

relativamente previsível quando 
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estudamos episódios históricos como as 

tensões sociais no período inicial do 

padrão-ouro ou os problemas da 

globalização financeira no entreguerras. 

Era só uma questão de colocar a história 

e a teoria econômicas juntas para termos 

motivos de preocupação. 

 

Quase todo mundo concordaria, hoje, 

que o modelo de hiperglobalização que 

nós tivemos não é mais sustentável. Isso 

obviamente tem sido acentuado pela 

ascensão de conflitos geopolíticos entre 

o Ocidente e a China ou, agora, entre o 

Ocidente e a Rússia. Fica claro que 

estamos nos movendo em direção a uma 

nova era. 

 

Minha esperança é que essa reversão 

não seja total e tenhamos a capacidade 

de caminhar para um novo tipo de 

globalização, mas sem jogar fora os 

ganhos em integração comercial e dos 

fluxos de investimento. A chave é 

encontrar o ponto de equilíbrio entre a 

soberania nacional e o alcance dos 

mercados internacionais. A 

hiperglobalização foi longe demais ao 

criar fetiches sobre os mercados e 

restringir o que governos deveriam 

fazer. Nos anos 1930, quando se 

privilegiava apenas a soberania 

nacional, também não era o ideal. 

Precisamos encontrar um caminho 

intermediário, mais saudável, que 

reconheça ao mesmo tempo os 

benefícios e as tensões sociais 

provocadas pela globalização. 

 

A produção, as cadeias de suprimento e 

as relações financeiras serão mais 

organizadas por alianças regionais” 

 

Valor: Muito tem se falado, primeiro 

com a pandemia e agora com a guerra, 

em repensar cadeias globais de valor e 

ter fornecedores mais próximos. Acha 

que essa discussão é temporária ou veio 

para ficar? 

 

Rodrik: A pandemia representou um 

acerto de contas para a 

hiperglobalização, por duas razões. 

Primeira: quando você prioriza redução 

de custos e eficiência, às custas de 

desenvolvimento de longo prazo e 

disponibilidade de uma cadeia de 

fornecedores - para insumos médicos 

por exemplo -, gera riscos. Se há uma 

emergência nacional, como houve com a 

covid, é importante ter cadeias de 

suprimento locais ou regionais que se 

mostrem resilientes e não olhem 

unicamente custos menores. 

 

Segunda razão: há muitas frentes de 

cooperação global em que não demos 

tanta atenção quanto a cooperação no 

campo econômico, como acordos de 

livre comércio, liberalização de fluxos de 

capital, regras de proteção para 

investimentos. Houve uma carga muito 

baixa de cooperação em saúde pública 

global, em ter um sistema internacional 

robusto de vacinas, de troca de 

informações e resposta coordenada a 

uma pandemia. A OMS falhou no teste. 

Uma globalização mais bem sucedida 

teria a OMS e a Unesco pelo menos tão 

poderosas quanto a OMC, o FMI ou a 

OCDE. 

 

A pandemia revelou que nossas 

prioridades ficaram puramente 

direciadas à integração econômica e 

financeira, deixando outras áreas 

negligenciadas. 

 

Valor: Na semana passada, o sr. 

escreveu em um artigo que a invasão da 

Ucrânia pela Rússia fecha o caixão da 

ordem liberal estabelecida no mundo 

pós-soviético. O que quis dizer 

exatamente com isso? 
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Rodrik: Que teremos a ascendência de 

preocupações geopolíticas e de 

segurança sobre questões econômicas 

ou financeiras. A hiperglobalização foi 

um mundo no qual presumimos que 

preocupações geopolíticas e de 

segurança poderiam não apenas ser 

administradas, mas enfraquecidas ou 

até eliminadas graças à integração 

econômica e financeira. Um dos 

argumentos era que a China, sendo cada 

vez mais globalizada e conectada com a 

economia mundial, ficaria mais próxima 

do Ocidente e mais democrática. Isso 

claramente não se mostrou uma tese 

correta. 

 

Agora estamos indo para um mundo em 

que a economia e as finanças têm papel 

coadjuvante em relação à segurança 

nacional e à realidade da competição 

geopolítica. O diabo está em encontrar o 

ponto de equilíbrio. Não podemos 

recriar o antigo mundo, que tampouco 

era sustentável, mas um mundo em que 

países estão crescentemente 

preocupados com a segurança nacional 

não significa que precisamos estar em 

conflito constante. É possível conciliar 

os aspectos positivos da globalização 

com essas preocupações, mas existe uma 

série de pré-condições. 

 

Líderes autocráticos, que são irracionais 

e têm metas expansionistas como 

Vladimir Putin, são difíceis de frear. Se 

os EUA acharem que podem ter 

aspirações hegemônicas, sem serem 

percebidos como ameaça por outros 

países, será um erro. EUA terão que 

acomodar a ascensão da China. 

 

O sucesso dependerá muito de como 

diversos países definem o que são seus 

interesses nacionais. Se a definição 

passa por supremacia, se a única forma 

de a Rússia se sentir segura for 

neutralizando e capturando seus 

vizinhos no Leste Europeu, será receita 

para a desordem global. Se os EUA 

entenderem que a única forma de se 

sentirem seguros é minando a ascensão 

tecnológica da China, também não 

funcionará. Esses países precisam evitar 

a tentação da supremacia quando 

pensam em segurança nacional. 

 

Valor: Qual é sua aposta sobre a nova 

cara que a economia mundial ganhará 

nos próximos anos? 

 

Rodrik: Acho que haverá muita 

experimentação. Caminhamos 

claramente rumo a uma economia global 

mais fragmentada, mais regionalizada. A 

produção, as cadeias de suprimento e as 

relações financeiras serão mais 

organizadas por meio de alianças 

regionais. Uma em torno da China e do 

Sudeste Asiático, outra em torno dos 

EUA, a terceira em torno da Europa. 

Acredito e espero que a guerra na 

Ucrânia acelerará a integração 

econômica e política da Europa. 

 

Valor: Onde o Brasil e a América 

Latina se encaixam nessa economia 

mais fragmentada? Estamos 

geograficamente sob influência dos 

EUA, mas as relações comerciais com a 

China são cada vez maiores. 

 

Rodrik: Países como o Brasil, que são 

potências médias, têm um papel muito 

importante nesse mundo mais 

fragmentado ao atuar como pontes entre 

diferentes regiões. No fim das contas, o 

Brasil naturalmente será mais integrado 

ao mercado americano do que é agora. 

No entanto, o Brasil tem ligações 

enormes com a China e com a Rússia. É 

importante para essas potências médias 

- Brasil, Índia e a África do Sul - não 

enxergar a si mesmas como vozes 

isoladas nas relações internacionais. 
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Elas devem, isso sim, atuar como pontes 

entre os polos. 

 

Em termos de política econômica, o 

desafio prioritário do Brasil é integrar 

seus setores mais avançados com os 

setores retardatários. As maiores 

empresas brasileiras são avançadas, 

inovadoras, vão bem. Mas isso é apenas 

uma parte do país. O desafio é mais de 

integração doméstica do que de 

integração internacional. 

 

Valor: Aqui há um debate intenso 

sobre desindustrialização precoce da 

economia brasileira. Ser um 

exportador cada vez maior de bens 

primários e importador de produtos de 

alta tecnologia não enfraquece nossa 

posição nesse novo cenário? 

 

Rodrik: Honestamente, estou menos 

preocupado com o que o Brasil exporta. 

O que me preocupa é a integração dos 

setores avançados e altamente 

produtivos com aqueles que ficaram 

para trás. Não estou sugerindo priorizar 

recursos naturais, não se trata disso, o 

Brasil talvez possa exportar mais 

serviços e manufaturas. Mas isso, por si 

só, não resolverá o problema de fundo - 

que é a necessidade de disseminar 

tecnologias e incorporar, à economia 

formal, um contingente urbano com 

relações precárias de trabalho. As 

grandes companhias têm capacidade de 

espalhar suas inovações para 

fornecedores, incubar empresas 

menores, reforçar o suprimento local. O 

segredo não está em uma decisão de 

simplesmente exportar manufaturas. 

Isso não será eficaz. Há 25 anos, a Coreia 

do Sul tinha o mesmo nível de renda do 

Brasil. Mas, mesmo lá, o emprego 

industrial está caindo. 

 

Valor: Ainda nos anos 1990, o sr. 

apontou um “trilema” econômico: não 

se pode expandir soberania nacional, 

democracia e integração econômica 

global ao mesmo tempo. Se você avança 

em dois, precisa recuar em outro. Isso 

foi mais bem interpretado por líderes de 

direita? 

 

Rodrik: A narrativa de grupos políticos 

do centro e da centro-esquerda - isso 

inclui o Partido Democrata nos EUA, o 

Trabalhista no Reino Unido, a SPD na 

Alemanha - era de que podíamos 

avançar nesses três aspectos 

paralelamente, sem fazer escolhas. Os 

populistas de direita, de uma direita 

mais autoritária, resolveram contar a 

verdade sobre o trilema. Eles tentam 

enfatizar soberania nacional sobre 

globalização - claro, do jeito deles. Isso 

está mudando. Espero que as forças 

progressistas deem uma resposta mais 

significativa, reconhecendo esse trilema 

e aproveitando os benefícios da 

globalização, mas com um olhar sobre 

democracia e inclusão social. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/15/a-economia-global-
mudou-e-ficara-mais-
fragmentada.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Governo deve anunciar novo 
marco para securitização; 
pacote de crédito de R$ 100 bi 
é adiado 
 
O lançamento do pacote de crédito, que 
deveria ocorrer na terça (15), foi 
suspenso para uma última consulta 
interna no governo e deverá ocorrer nos 
próximos dias, informou fonte 
 
Por Lu Aiko Otta, Valor — Brasília 
14/03/2022 22h18  Atualizado há 12 
horas 

 
O governo deve anunciar na terça-

feira (15) duas medidas provisórias: 

um novo marco para 

securitização e aperfeiçoamentos 

nas garantias do agro. O lançamento 

do pacote de crédito de R$ 100 

bilhões, que deveria ocorrer amanhã, 

foi suspenso no final da tarde desta 

segunda (14) para uma última consulta 

interna no governo e deverá ocorrer nos 

próximos dias, informou fonte. 

 

O novo marco de securitização tem como 

objetivo facilitar a captação de recursos 

a custos baixos pelas empresas. Vai 

beneficiar principalmente empresas que 

têm receitas recorrentes, como grupos 

educacionais e de saúde, por exemplo. 

 

A opção de montar um fundo de 

investimento em direitos creditórios 

(Fdic) e vender cotas ficará mais 

acessível, exemplificou a fonte. Além 

disso, será lançada a Letra de Risco de 

Seguro, que ajudará a securitizar 

apólices. 

 

Da mesma forma, haverá 

aperfeiçoamentos nas garantias do agro. 

A isenção do Imposto de Renda para 

estrangeiros que aplicarem no mercado 

de capitais brasileiro, medida já 

antecipada pelo ministro da 

Economia, Paulo Guedes, está no 

pipeline para ser oficializada, informou 

a fonte. Na mesma situação está o pacote 

de crédito de R$ 100 bilhões. 

 

O fortalecimento do mercado de 

capitais e de crédito é uma das etapas 

da estratégia do governo para enfrentar 

a crise gerada 

pela guerra entre Rússia e Ucrânia, 

disse um integrante da equipe 

econômica. O Ministério da Economia 

tem defendido, nos bastidores, a adoção 

gradual de medidas para combater os 

impactos do conflito. 

 

As alterações na tributação dos 

combustíveis foi a primeira etapa. A 

segunda, zerar 

o PIS/Cofins do diesel. A terceira são 

essas medidas de fortalecimento do 

mercado de capitais e de crédito, com o 

objetivo de atrair capitais para o país. 

 

Nessa linha, o governo tem preparadas 

também alterações nas normas 

de tributação de bancos, informou a 

fonte. 

 

Essas medidas estão prontas ou em 

etapa final de elaboração, e deveriam ter 

sido anunciadas na semana passada. A 

agenda foi, porém, atropelada pela crise 

dos combustíveis. 

 

 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/14/governo-pode-anunciar-nesta-terca-pacote-de-credito-de-r-100-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/14/governo-pode-anunciar-nesta-terca-pacote-de-credito-de-r-100-bilhoes.ghtml
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— Foto: Fabio Rodrigues 

Pozzebom/Agência Brasil 

 

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

ia/2022/03/14/governo-deve-

anunciar-novo-marco-para-securitizao-

pacote-de-crdito-de-r-100-bi-

adiado.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Minério de ferro cai mais 
5,2% no porto de chinês de 
Qingdao, para US$ 136,19 por 
tonelada 
 
Principal matéria-prima do aço 
acumula desvalorização de 1,4% neste 
mês e valorização de 12,8% no ano no 
mercado transoceânico 
 
Por Stella Fontes, Valor — São Paulo 
15/03/2022 09h51  Atualizado há uma 
hora 
 

Pixabay 

 

O recrudescimento da pandemia de 

covid-19 na China seguiu pressionando 

os preços do aço e do minério de ferro 

nos mercados à vista e futuro nesta 

terça-feira, em meio aos recentes 

anúncios de lockdown em grandes 

centros financeiros e industriais. 

 

Cerca de 30 milhões de chineses foram 

confinados nesta semana, após o 

registro de mais 5,2 mil novos casos da 

doença, com potencial impacto no nível 

de atividade no país. O número é o maior 

desde 2020. 

 

Segundo a publicação especializada 

Fastmarkets MB, o minério com teor de 

62% de ferro encerrou o dia com baixa 

de 5,2% no porto de Qingdao, para US$ 

136,19 a tonelada. 

 

Com isso, a principal matéria-prima do 

aço passou a exibir desvalorização no 

acumulado deste mês, de 1,4%. 

 

Em 2022, a commodity ainda exibe 

valorização, de 12,8% no mercado 

transoceânico. 

 

Na Bolsa de Commodity de Dalian, os 

contratos mais negociados de minério, 

para maio, recuaram 4,6%, a 756 yuan 

por tonelada. 

 

A China é a maior consumidora de 

minério de ferro e a maior produtora de 

aço do mundo. 

  

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

cia/2022/03/15/minerio-de-ferro-cai-

mais-52percent-no-porto-de-chines-de-

qingdao-para-us-13619-por-

tonelada.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Pandemia faz setor aéreo 
reforçar provisões para 
processos judiciais 
 
Nos últimos dois anos, foram ajuizadas 
215,9 mil ações no país, segundo 
levantamento 
 
Por Gilmara Santos — De São Paulo 
15/03/2022 05h05  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Advogado Gabriel de Britto Silva: 

demanda de clientes na pandemia de 

covid-19 dobrou em relação à média 

histórica do escritório — Foto: 

Divulgação 

 

As empresas aéreas precisaram 

reforçar, na pandemia, 

as provisões nos balanços para proc

essos judiciais de consumidores - o 

que 

inclui remarcação de voos ou reemb

olso de passagens. Foram ajuizadas, 

nos últimos dois anos, 215,9 mil 

ações, em um momento de queda da 

demanda em comparação a 2019. 

Naquele ano, foram apresentados 154,7 

mil processos. O levantamento é do 

escritório Lee, Brock e Camargo 

Advogados. 

 

A pandemia, segundo advogados, gerou 

um passivo considerável ao setor, 

reflexo dos reembolsos 

administrativos feitos aos clientes e 

das ações ajuizadas pelos passageiros 

em todos os tribunais do país. “Como 

são processos de giro curto, inferior a 12 

meses, muitos acabam entrando [nas 

demonstrações financeiras] como 

despesas correntes”, explica o advogado 

Solano de Camargo, do escritório Lee, 

Brock e Camargo Advogados. 

 

Com base nos balanços publicados pelas 

três principais companhias aéreas com 

operações no Brasil 

- Azul, Gol e Latam -, a conclusão é de 

que houve aumento no provisionamento 

para processos, segundo o especialista 

Gabriel de Britto Silva, do 

escritório Jund Advogados. 

 

No balanço da Azul, a provisão para 

riscos (prováveis e possíveis) 

relacionados a ações cíveis passou 

de R$ 122,4 milhões, no quarto 

trimestre de 2019, para R$ 148,2 

milhões em 2020. No ano passado, 

houve uma redução, voltando a um 

patamar próximo de 2019: R$ 113,9 

milhões. 

 

A Gol, em seu reporte de resultados, 

tinha R$ 50,1 milhões no quarto 

trimestre de 2019. Em 2020, pulou 

para R$ 69,6 milhões. E no ano 

passado, no terceiro trimestre, 

estava num patamar ainda maior: R$ 

360,3 milhões - não havia no balanço 

do quarto trimestre provisão para ações 

cíveis. 

 

Na Latam, o provisionamento saiu 

de R$ 94,3 milhões (média PTAX) 

no quarto trimestre de 

2019 para R$ 207,6 

milhões em 2020, e caiu para R$ 91,1 

milhões no quarto trimestre de 2021. 

 

Em nota, a Latam afirma que “o 

aumento do provisionamento em 2020 
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foi um efeito direto dos massivos 

cancelamentos de voos provocados pela 

primeira onda da pandemia de covid-

19”. Nos primeiros meses da crise 

sanitária, acrescenta, a companhia 

conseguiu operar somente 5% dos voos 

programados. A empresa reconhece 

ainda o “excesso de judicialização no 

Brasil, que aumenta consideravelmente 

os custos do setor”. 

 

Com a pandemia, segundo Silva, a 

demanda de clientes dobrou em relação 

à média histórica do escritório. “Até 

então as causas tinham assuntos bem 

diversos, como extravio de bagagem, 

atraso ou remarcação de voo, perda de 

conexão e cobrança indevida”, diz. 

“Porém, logo no início da pandemia, a 

causa de pedir das demandas passou a 

ser uma só: cancelamento de voo.” 

 

Decisões judiciais foram proferidas para 

as companhias aéreas reembolsarem 

valores aos clientes, sem a cobrança de 

multa, de acordo com o especialista 

Alexandre Ricco, do 

escritório Menezes & Ricco 

Advogados. “Uma empresa não quis 

devolver, apesar do fechamento de 

fronteiras e cancelamento do voo, mas o 

TJ-SP entendeu pela aplicação do CDC 

[Código de Defesa do Consumidor] e 

dever de restituição”, afirma (processo 

nº 2082733-91.2020.8.26.0000). 

 

A Lei nº 14.034, de agosto de 2020, 

trouxe um alívio ao setor. Permitiu ao 

consumidor optar por receber 

reembolso, no prazo de até um ano, ou 

um crédito, sem o pagamento de 

eventuais penalidades contratuais. Com 

a atualização da norma, essa regra ficou 

valendo entre 19 de março de 2020 e 31 

de dezembro de 2021 (Lei nº 14.174). 

 

A pandemia, porém, só veio reforçar o 

excesso de judicialização enfrentado 

pelo setor, segundo Eduardo Sanovicz, 

presidente da Associação Brasileira 

das Empresas Aéreas (Abear). Em 

2019, afirma ele, o setor já viu as ações 

saltarem quase 150% na comparação 

com o ano anterior, saindo de 64,6 

mil processos para 154,7 mil. 

 

“O desafio que temos não está ligado à 

pandemia, mas ao ambiente legal 

brasileiro”, diz Sanovicz. O 

representante do setor explica que 

surgiram no mercado 

brasileiro sites que compram o direito 

de passageiros em processos ou 

oferecem defesa, em troca de um bom 

percentual do valor a receber. São mais 

de 30, que respondem hoje por uma boa 

parte dos processos judiciais em 

tramitação no país. 

 

Citando dados do Instituto Brasileiro 

de Direito Aeronáutico (Ibaer), 

Sanovicz afirma que 98,5% das ações 

cíveis do setor, no mundo, tramitam no 

Brasil. “Apesar de termos 95% de voos 

pontuais e 98% de regulares.” 

 

A estimativa é de que haja mais de R$ 1 

bilhão em pedidos judiciais contra as 

companhias aéreas, segundo dados da 

Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac). Sanovicz diz que, no Brasil, a 

cada 100 voos, aparecem 8 processos 

judiciais. Nos Estados Unidos, essa 

proporção é de apenas 0,01 para a 

mesma quantidade. 

 

Esses sites viraram alvo da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). “São 

empresas de tecnologia, fomentadas por 

fundos, que ficam promovendo 

propaganda nas redes sociais, com foco 

em consumidores que tiveram algum 

prejuízo, para entrar com processo”, diz 

o advogado Solano de Camargo. “É uma 

atividade ilícita promovida por 
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empresas e não por escritórios de 

advocacia.” 

 

Para o presidente da OAB, Beto 

Simonetti, a captação ilegal de clientes e 

o exercício ilegal da advocacia são 

inaceitáveis. “Alguns sites que se 

propõem a processar companhias aéreas 

se enquadram nessas situações ilícitas. 

Por isso, a OAB instaurou processos 

administrativos internos para analisá-

los e foi à Justiça para que sejam 

retirados do ar e extintos.” 

 

A OAB obteve algumas vitórias, 

inclusive em segunda instância, contra 

esses sites. Uma das decisões é do 

Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª 

Região, com sede no Rio de Janeiro. 

Os desembargadores da 5ª 

Turma entenderam que as startups 

exercem atividades típicas da advocacia 

e ordenaram a retirada de anúncios 

sobre os serviços oferecidos (processo nº 

5011626-69.2019.4.02.0000). 

 

Procurada pelo Valor, a Gol preferiu 

não comentar a questão. A Azul não deu 

retorno até o fechamento da edição. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/15/pandemia-faz-setor-
aereo-reforcar-provisoes-para-
processos-judiciais.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Jurídico 

TJ-SP livra vinho de cobrança 
do Difal do ICMS este ano 
 
Segundo a importadora e revendedora 
de vinhos que obteve liminar, 21% do 
faturamento com importados 
corresponde ao diferencial paulista 
 
Brasília 
15/03/2022 07h00  Atualizado há 4 
horas 

 
Enquanto muitos Estados têm 

cancelado as liminares que afastam a 

cobrança do Difal do ICMS este ano, 

uma importadora e revendedora 

de vinhos conseguiu se livrar do 

pagamento no Tribunal de Justiça de 

São Paulo (TJ-SP). A decisão foi 

proferida na 4ª Câmara de Direito 

Público da Corte paulista. 

 

Mas a Procuradoria Geral do Estado 

(PGE) pretende recorrer dessa e de 

todas as decisões que lhe sejam 

desfavoráveis a respeito da cobrança de 

Difal este ano, informou a PGE em nota 

ao Valor. Sem essa arrecadação, os 

Estados correm o risco de perder um 

total de R$ 9,8 bilhões. 

 

Na decisão, o relator da ação, 

desembargador Jayme de Oliveira, 

concedeu a liminar. Ele considerou que 

não se admite cobrança de Difal no 

exercício de 2022 por causa da 

necessidade de se respeitar 

a anterioridade anual em relação ao 

exercício financeiro (prazo de um ano). 

 

Como a norma geral é de 2022 (Lei 

Complementar nº 190), a cobrança 

começa em 2023, de acordo com a 

decisão. A lei paulista sobre o tema, 

publicada em 2021 (Lei estadual nº 

14.470), só passaria a produzir efeitos 

após publicada a lei complementar. 

 

 
Vinho: peso tributário do ICMS-Difal foi 

adiado para 2023 — Foto: Imagem de 

Wolfgang Claussen por 

Pixabay/Imagem de Wolfgang Claussen 

por 

 

O advogado da empresa na ação, Pedro 

Burdman da Fontoura, do escritório 

Chalfin, Goldberg & Vainboim 

Advogados, destaca que a decisão é 

importante para a empresa 

especialmente pelo peso do Difal em 

itens como o vinho, principalmente os 

importados. 

 

Ao realizar a venda aos clientes 

localizados fora do Estado do Espírito 

Santo, a empresa tinha que pagar o 

Difal, correspondente à diferença entre a 

alíquota interna do Estado destinatário e 

a alíquota interestadual do ICMS. 

Segundo Fontoura, no caso de vinhos 

importados, 21% do faturamento é 

composto pelo Difal do ICMS paulista. 

Já no caso de vinhos nacionais, a 

alíquota é menor, de 13%. 

 

Contexto 

 

A discussão entre empresas e Fazendas 

estaduais por causa do Difal tem sido 

recorrente desde o começo do ano. Ela 

surgiu com o atraso na publicação, pelo 

governo federal, da lei complementar 



12 

 

exigida pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) para a cobrança. 

 

Aprovada pelo Congresso Nacional em 

20 de dezembro, a LC 190 só foi 

publicada em janeiro. Assim, os 

contribuintes passaram a defender que o 

Difal só deveria valer a partir de 2023. 

Os Estados, por sua vez, alegam que já 

poderiam cobrar. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/tj-sp-livra-vinho-de-
cobranca-do-difal-do-icms-este-
ano.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Imposto de Renda 2022: 
Confira as condições dos 
bancos para antecipação da 
restituição 
 
Especialistas alertam que esse tipo de 
empréstimo nem sempre é vantajoso e 
recomendam comparar taxas e avaliar 
orçamento 
 
Letícia Lopes e Ana Clara Veloso 
15/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
15/03/2022 - 07:12 
 

Antes de decidir por antecipação da 

restiruição é precisao analisar taxas s 

juros cobrados por bancos Foto: Agência 

O Globo 

 

RIO - Faz apenas uma semana desde o 

início do prazo para que os contribuintes 

façam a declaração de Imposto de 

Renda à Receita Federal e os bancos já 

oferecem a antecipação da restituição. 

Especialistas afirmam, no entanto, que é 

preciso ter cautela antes de optar por 

esse tipo de empréstimo. 

 

– A restituição do imposto de renda é 

interessante porque você acaba tendo 

um retorno de impostos pagos a mais. E 

essa modalidade que as instituições 

financeiras oferecem, de poder 

antecipar e já utilizar esse recurso, no 

entanto, nem sempre é vantajosa, 

se  não há uma emergência para o uso 

desse valor — alerta Eliana Tanabe, 

planejadora financeira CFP pela 

Associação Brasileira de Planejamento 

Financeiro (Planejar). 

 

Quitar uma dívida, por exemplo, pode 

ser uma opção em que vale a pena 

antecipar a restituição. Mas ainda assim 

é preciso colocar na ponta do lápis os 

juros da dívida e aqueles cobrados pelo 

banco nesse tipo de empréstimo. 

 

— Usar esse recurso para consumo, 

como comprar roupa ou um novo 

eletrodoméstico, por exemplo, não é 

vantajoso. Se for para quitar juros, pode 

valer a pena, já que o contribuinte pode 

sair de uma dívida cara, com altas taxas, 

e ter uma vantagem financeira entre os 

juros que iriam ser pagos e os que serão 

cobrados na antecipação, mas é preciso 

analisar com calma — explica a 

planejadora financeira. 

 

Além disso, é importante se assegurar 

que a declaração está correta: caso caia 

na malha fina, o contribuinte pode 

acabar acumulando mais uma dívida. 

 

— Uma vez que a pessoa tenha decidido 

antecipar os valores, é preciso procurar 

as melhores taxas, primeiro pela 

internet, depois presencialmente com os 

gerentes bancários, e entender o que é 

mais vantajoso. E se certificar ao 

máximo de que a declaração foi entregue 

de maneira correta. Porque se houver 

alguma incompatibilidade e essa pessoa 

cair na malha fina, ainda vai precisar 

arcar com a taxa de juros da antecipação 

— alerta Jorge Navarro, educador 

financeiro e franqueado da DSOP 

Educação Financeira. 

 

Navarro  lembra também que é 

importante fazer um diagnóstico do 

orçamento, e se possível, recomenda que 

parte do recurso da restituição seja 

https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/
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guardado para uma possível 

emergência: 

 

— Quando esse dinheiro entrar, é 

necessário tratá-lo com muita cautela, já 

que o momento da economia é muito 

delicado. O ideal é que uma parte desse 

dinheiro seja usado para criar alguma 

reserva. 

 

Confira abaixo as regras e 
condições: 
 
Itaú Unibanco 
 

 Cidadãos podem contratar até o dia 31 

de outubro de 2022. 

 

 Público: Exclusivo para clientes, 

mesmo sem limite pré-aprovado, que 

optarem por receber a restituição do IR 

no Itaú. 

 

 Pagamento: parcela única na data de 

recebimento da restituição ou no 

vencimento do contrato (21/12/2022), o 

que acontecer antes. 

 

 Valores de contratação: mínimo de 

R$200, máximo varia de R$ 5 mil a R$ 

10 mil, dependendo do segmento do 

cliente. 

 

 Taxas: a partir de 2% ao mês (varia de 

acordo com o segmento e 

relacionamento do cliente com o banco) 

 
 

Caixa Econômica Federal 
 

 A operação poderá ser contratada até 30 

de setembro. 

 

 Público: Pessoa física que enviar a 

declaração do ano vigente à Receita 

Federal e indicar a Caixa para receber a 

restituição do imposto. 

 
 

 Valores de contratação: limite de 

crédito disponibilizado é de até 75% do 

valor da restituição previsto na 

declaração do IRPF e as condições 

podem variar conforme avaliação de 

crédito. 

 

 Taxas: a partir de 1,78% a.m. 

  

Banco do Brasil 
 

 Público: para possibilitar a contratação 

da antecipação, além de ter limite de 

crédito vigente, o cliente precisa ter 

indicado a conta do Banco para crédito 

da restituição. 

 

 Pagamento: feito em parcela única, 

com liquidação em conta corrente na 

data do crédito da restituição ou no 

vencimento do contrato previsto para 

janeiro de 2023, o que ocorrer primeiro. 

 
 

 Taxas: a partir de 1,99% ao mês. 

 

Bradesco 
 
O Bradesco oferecerá a linha para 

antecipação de IR em breve, mas as 

condições ainda não foram definidas. 

 

Santander 
 

 Valores de contratação: antecipa até 

100% da restituição do Imposto de 

Renda e cai na conta no mesmo dia da 

contração. O valor mínimo para 

contratação é de R$100. 

 

 Pagamento: O contrato é liquidado 

automaticamente, na data em que a 

Receita Federal creditar o valor da 

restituição na conta do cliente. Para o 

contribuinte que eventualmente não 

receber até o último lote, a data limite de 

liquidação do crédito será 20 de 

dezembro. 
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 Taxas: a partir de 1,69% ao mês e varia 

conforme o perfil do cliente. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/i
mposto-de-renda/imposto-de-renda-
2022-confira-as-condicoes-dos-bancos-
para-antecipacao-da-restituicao-
25432391  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Estados podem perder R$ 11 
bi em um ano se não aderirem 
a ICMS único para o diesel 
 
Governos locais têm até o dia 20 para 
tentar chegar a um consenso sobre novo 
modelo de imposto 

 
Geralda Doca e Carolina Nalin 
15/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
15/03/2022 - 10:13 
 

Caminhão com combustível deixa 

refinaria Alberto Pasqualine Foto: Diego 

Vara / Reuters 

 

BRASÍLIA E RIO - Os estados correm 

contra o tempo para evitar uma perda 

maior na arrecadação com o projeto de 

lei complementar (PLP 11), sancionado 

pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-

feira. O texto prevê alíquota unificada 

em todo o país, o que requer uma 

negociação complexa entre os governos 

locais. Estima-se que a perda possa 

chegar a R$ 11 bilhões. 

 

Os estados têm até o dia 20 para 

enviarem suas propostas de alíquota 

única, primeiramente para o diesel, para 

o próximo mês. Sem aderir ao novo 

modelo, o cálculo do ICMS sobre o 

produto passaria a ser feito com base no 

preço médio do produto nos últimos 

cinco anos. 

No dia 25, a nova sistemática prevista no 

projeto terá de ser publicada no Diário 

Oficial da União para vigorar a partir de 

1º de abril. 

 

Caso os estados passem a adotar o valor 

de referência dos últimos cinco anos, a 

estimativa é que haja queda na 

arrecadação de 30%, ou algo em torno de 

R$ 11 bilhões por ano, segundo pessoas 

próximas a estes cálculos nos estados. 

 

Em paralelo, o colégio de procuradores, 

que reúne representantes dos estados, 

está levantando trechos de 

inconstitucionalidade na lei para 

recorrer ao Supremo Tribunal Federal 

(STF) ainda esta semana. 

 

A Secretaria de Fazenda do governo de 

Minas estima que terá perda de R$ 125 

milhões por mês em arrecadação caso 

passe a adotar a média dos últimos cinco 

anos. O governo mineiro aguarda 

alinhamento junto ao Comitê Nacional 

de Secretários de Fazenda (Comsefaz) 

para se posicionar. 

 

Em evento na segunda-feira com 

empresários e políticos, o governador de 

Minas, Romeu Zema, reiterou que o 

imposto que incide sobre o valor por 

litro de combustível está congelado no 

estado desde o fim do ano passado e que, 

mesmo assim, o preço não parou de 

subir. Segundo ele, está provado que não 

é o ICMS que provoca a alta dos 

combustíveis. 

 

O secretário de Fazenda do Rio, Nelson 

Rocha, explica que a mudança na regra 

do ICMS neste primeiro momento 

atingiria somente o imposto sobre o 

diesel, que, no Rio, tem a menor alíquota 

de ICMS do país, de 12%. 

 

— O Comsefaz vem se reunindo 

regularmente sobre essa matéria (da 

https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-sanciona-projeto-que-zera-imposto-federal-sobre-diesel-alivio-de-033-25429825
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-sanciona-projeto-que-zera-imposto-federal-sobre-diesel-alivio-de-033-25429825
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mudança na regra do ICMS), mas não 

existe um consenso. Nossa posição é que 

tem de haver um equilíbrio entre as 

alíquotas dos estados, mas o que não 

pode é a população acabar pagando mais 

caro. 

 

Perguntado sobre a ação no STF, o 

secretário disse que o governo 

fluminense analisa a questão junto com 

o Comsefaz e o Colégio de Procuradores, 

e será feito “o que for decidido em 

conjunto”. 

 

O governo de São Paulo informou que é 

contra o projeto de alíquota única para o 

ICMS de combustíveis. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/estados-podem-perder-
11-bi-em-um-ano-se-nao-aderirem-
icms-unico-para-diesel-25432876  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Imposto de Renda 2022: 
aposentados devem fazer a 
declaração? Saiba mais 
 
Programa para prestar contas ao Fisco 
está disponível desde a última semana; 
prazo se encerra em 29 de abril 

 
Felipe Siqueira, O Estado de S.Paulo 
15 de março de 2022 | 09h41 

 
De acordo com especialistas, os 

aposentados precisam seguir as regras 

gerais da Receita Federal para 

saberem se precisam realizar a entrega 

da declaração do Imposto de Renda. 

Mesmo que haja diferença na tributação 

em alguns casos, como em pessoas 

acima de 65 anos, não existe uma 

dispensa do preenchimento da 

plataforma do IR pelo fato de já ter tido 

acesso à aposentadoria.  

 

Isso significa que basta o contribuinte se 

encaixar em uma das obrigatoriedades 

para ter que prestar contas ao Fisco. 

Confira abaixo quem precisa apresentar 

o IR em 2022.  

 

Possui dúvidas se você é obrigado 
a declarar IR neste ano? Ouça o 
boletim Entenda Seu IR   
 

Fachada de prédio da Receita Federal 

em Santo André, São Paulo; 

aposentados precisam se atentar às 

regras gerais de obrigatoriedade do 

Imposto de Renda Foto: Felipe 

Siqueira/Estadão 

 

Quem é obrigado a declarar o 
Imposto de Renda? 
 
 O primeiro item a ser observado é: 

indivíduos que tenham obtido 

rendimentos tributáveis cuja soma 

foi superior a R$ 28.559,70. Neste 

caso, podem ser utilizados como 

exemplo salário, pró-labore, 

rendimento de MEI - desde que não 

seja lucro -, pensão, entre outros  

 Pessoas que receberam 

rendimentos isentos, não 

tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, com soma 

foi superior a R$ 40 mil. Como 

exemplo, podem entrar aqui lucros 

e dividendos, lucro imobiliário, 

FGTS, poupança, doações e 

heranças  

 Se obteve, em qualquer mês do ano-

calendário, ganho de capital na 

venda de bens ou direitos. Neste 

caso, haverá incidência de imposto. 

Se obteve ganho de capital em 

venda de imóvel residencial, mas 

comprou outro de mesmo valor ou 

superior, em um prazo de 180 dias 

após a venda, haverá isenção do 

pagamento do Imposto, mas não da 

declaração  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ir-imposto-de-renda
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 Pessoas que tiveram, em 31 de 

dezembro do ano-base, patrimônio 

com valor acima de R$ 300 mil  

 Se passou à condição de residente 

no Brasil em qualquer mês do ano-

calendário e nessa condição 

encontrava-se em 31 de dezembro; 

Aqui, podem entrar um estrangeiro 

que veio morar no País ou um 

brasileiro que havia feito saída 

definitiva, mas que voltou em 2021  

 Relativos à atividade rural: Se 

obteve receita bruta em valor 

superior a R$ 142.798,50 ou caso 

pretenda compensar, no ano-

calendário de 2021 ou posteriores, 

prejuízos de anos-calendário 

anteriores ou do próprio ano-

calendário de 2021  

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,imposto-de-renda-2022-
declaracao-aposentados,70004008960  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Aneel aprova limite de até R$ 
5,3 bi para primeira parcela 
do empréstimo ao setor 
elétrico 
 
Montante tem o objetivo de bancar os 
custos de medidas adotadas ao longo da 
crise hídrica que o País enfrentou no 
ano passado 

 
Marlla Sabino, O Estado de S.Paulo 
15 de março de 2022 | 10h19 
Atualizado 15 de março de 2022 | 11h08 
 
Brasília - A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) aprovou, 

em reunião extraordinária realizada 

nesta terça, 15, um novo empréstimo ao 

setor elétrico que envolverá até R$ 5,3 

bilhões. Os recursos serão usados para 

bancar medidas adotadas para evitar 

falhas no fornecimento de energia no 

ano passado, quando o País enfrentou 

uma grave escassez nos reservatórios. O 

socorro financeiro irá evitar um 

aumento expressivo nas contas de luz 

neste ano, mas será pago pelos 

consumidores a partir de 2023, com 

juros. 

 

A operação foi autorizada por Medida 

Provisória pelo governo federal em 

dezembro do ano passado. O valor 

aprovado nesta terça está abaixo do 

previsto inicialmente pelo diretor-

relator do processo, Efrain da Cruz. A 

princípio, a operação teria um teto de R$ 

5,6 bilhões. Os valores dos itens 

considerados no empréstimo, no 

entanto, foram revistos pela área técnica 

da agência reguladora durante o período 

em que o assunto foi submetido à 

consulta pública.  

 

A primeira parcela do empréstimo ao 

setor elétrico para bancar os custos de 

medidas adotadas ao longo da crise 

hídrica que o País enfrentou no ano 

passado terá um limite de até R$ 5,3 

bilhões, informou a Aneel Foto: 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil 

 

Os recursos serão usados para cobrir o 

saldo da conta Bandeiras estimativo 

para abril deste ano, os custos da 

importação de energia referente aos 

meses de julho e agosto de 2021, 

diferimentos devidos às distribuidoras 

de energia e o bônus para consumidores 

que economizaram energia no ano 

passado. O objetivo é evitar que esses 

custos extras sejam repassados para as 

contas de luz em 2022 por meio de 

expressivos reajustes nas tarifas, ano de 

eleições presidenciais.  

 

A princípio, a agência reguladora 

calculou que a conta Bandeiras, que 

reúne recursos arrecadados via cobrança 

das chamadas bandeiras tarifárias, 

chegaria em abril deste ano com rombo 

de R$ 1,5 bilhão. No cálculo final, foi 

considerado um déficit de R$ 540 

milhões. A diferença deve-se ao início 

das chuvas e à melhora nos reservatórios 

nos últimos meses, o que permitiu que o 

governo reduzisse o custo e a quantidade 

de térmicas em uso no País. Em 2021, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/aneel-agencia-nacional-de-energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aneel-agencia-nacional-de-energia-eletrica
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até as usinas mais caras foram acionadas 

para garantir o abastecimento.  

 

Os custos da importação de 

energia referentes aos meses de julho e 

agosto de 2021, que somaram R$ 800 

milhões, e do bônus para consumidores 

que economizaram energia no ano 

passado, calculado em R$ 1,7 bilhão, 

foram mantidos. Já os diferimentos 

devido às distribuidoras subiu de R$ 1,6 

bilhão para R$ 2,33 bilhões, pois passou 

a considerar os valores que serão 

repassados em processos tarifários até 

abril deste ano, quando está prevista a 

liberação do empréstimo. Segundo 

dados da Aneel, esse repasse para as 

empresas representa uma redução 

média de 2,69% nas tarifas em 2022. 

 

A Medida Provisória editada pelo 

governo prevê ainda a possibilidade de 

uma segunda tranche de empréstimo, 

que seria voltada para cobrir os custos 

do leilão emergencial realizado no ano 

passado para contratar térmicas. Esse 

valor foi estimado pela agência 

reguladora em até R$ 5,2 bilhões, 

totalizando um empréstimo de até R$ 

10,5 bilhões. Mas segundo apurou o 

Broadcast Energia, há poucas chances 

de essa parcela ser liberada.  

 

Histórico 
 
É a quarta vez que o governo recorre a 

operações financeiras para conter 

reajustes elevados nas contas de luz ou 

para socorrer as empresas de 

distribuição. A última foi em 2020, 

quando o empréstimo foi autorizado 

para minimizar os efeitos da pandemia 

de covid-19 sobre o setor - essa 

operação, chamada de "conta-Covid", já 

está sendo paga por meio de repasses 

adicionais às contas de luz. 

 

Em 2001, quando o País enfrentou um 

racionamento de energia, o governo 

inaugurou o uso desse mecanismo para 

permitir o pagamento de débitos das 

distribuidoras de forma imediata. Já em 

2014, a chamada "conta-ACR", foi 

liberada para conter o repasse de gastos 

com termelétricas e do aumento de 

subsídios e descontos para grupos de 

interesse, mas nem assim conseguiu 

impedir um aumento de 50% em 2015. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,emprestimo-aneel-setor-
eletrico,70004008982  
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Militares entram em campo 
para manter presidente da 
Petrobras no cargo 
 
Bolsonaro e aliados têm demonstrado 
insatisfação com política de preços da 
Petrobras 

 
14.mar.2022 às 23h15 
Julio WiziackJulia ChaibNicola 
Pamplona 
BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO 
 
Militares das mais altas patentes se 

juntaram para conter as articulações 

políticas pela retirada do general 

Joaquim Silva e Luna da presidência 

da Petrobras. 

 

A movimentação defensiva surgiu no 

final de semana após filhos do 

presidente Jair Bolsonaro 

(PL) publicarem críticas contra a gestão 

do general em suas redes sociais. 

 

 
O presidente da Petrobras, General 

Joaquim Silva e Luna. - Pedro 

Ladeira/Folhapress 

 

Liderados pelo vice-presidente da 

República, general Hamilton Mourão, os 

militares se articularam para convencer 

Bolsonaro de que não há nada de errado 

na política de preços da Petrobras. 

O grupo alega que, a partir de agora, 

as medidas aprovadas no 

Congresso serão suficientes para aparar 

as arestas entre a empresa, que defende 

os acionistas, e o governo, que detém o 

controle acionário. 

 

A tendência, na avaliação dessa ala, é a 

de que os preços caiam não só com a 

redução do ICMS, como pela baixa na 

cotação do petróleo devido a um possível 

arrefecimento na guerra entre Rússia e 

Ucrânia. 

 

[ x ] 

 

Após quase dois meses sem fazer 

reajustes e às vésperas de mudanças 

drásticas na tributação de combustíveis, 

a Petrobras anunciou um reajuste de 

19% sobre a gasolina nas refinarias e de 

25% no diesel. Em postos de locais mais 

afastados do país, como no Acre, o litro 

da gasolina chegou a R$ 11. 

 

Na semana passada, em reuniões 

privadas, Bolsonaro demonstrou 

contrariedade com a atitude da 

Petrobras. 

 

O presidente queria ter o projeto de 

redução e uniformização do ICMS 

aprovado pelo Congresso antes do 

reajuste nas bombas. Se tivesse sido 

dessa forma, Bolsonaro teria 

apresentado uma solução imediata ao 

problema. 

 

Assim, o presidente, que pretende 

disputar a reeleição, reduziria os danos 

em sua popularidade com o eleitorado. 

 

Na Economia, assessores do ministro 

Paulo Guedes confirmaram o "jogo 

combinado". A estratégia, no entanto, 

saiu do controle porque a Petrobras 

anunciou o reajuste antes do resultado 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/julio-wiziack.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/julia-chaib.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/2021/04/general-luna-toma-posse-na-petrobras-dizendo-que-desafio-e-conciliar-consumidor-e-acionista.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/mourao-diz-que-silva-e-luna-como-bom-nordestino-aguenta-pressao-na-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/mourao-diz-que-silva-e-luna-como-bom-nordestino-aguenta-pressao-na-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-188-e-do-gas-de-cozinha-em-161-diesel-sobe-249.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/senado-aprova-texto-base-de-projeto-que-muda-icms-sobre-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/senado-aprova-texto-base-de-projeto-que-muda-icms-sobre-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-sobe-e-bolsa-cai-com-brasil-na-contramao-de-otimismo-sobre-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/dolar-sobe-e-bolsa-cai-com-brasil-na-contramao-de-otimismo-sobre-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-na-ucrania/
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final da votação do projeto de lei do 

ICMS no Congresso. 

 

O general Silva e Luna, por sua vez, não 

demonstra constrangimento e afirmou à 

Reuters nesta segunda (14) que não 

deixará o cargo. 

 

"Sou soldado. O campo de batalha é a 

minha zona de conforto. Não fujo do 

campo de batalha, abandonando a 

minha tropa. Não há crise", disse. 

 

Mesmo reservadamente o general tem 

indicado que não pedirá demissão. 

 

Luna foi escolhido como presidente da 

Petrobras no ano passado, depois de 

uma operação similar à atual e que levou 

à saída do economista Roberto Castello 

Branco, nome ligado a Guedes. 

 

Naquele momento, o desgaste também 

foi causado por reajustes de preços de 

combustíveis seguindo a política de 

repasse praticamente integral da 

cotação do petróleo. Desta vez, a 

Petrobras vinha contingenciando os 

repasses, o que gerou uma defasagem de 

cerca de 30% na gasolina e 40% no 

diesel. 

 

Essa diferença levou a uma redução 

temporária de receita com impacto 

sobre o resultado da companhia. 

Acionistas da empresa fizeram chegar ao 

Palácio do Planalto alertas de que 

poderiam recorrer à Justiça para que 

essas perdas fossem cobertas pela União 

–algo previsto no estatuto da empresa. 

 

A pandemia e a guerra na Ucrânia 

fizeram os preços do barril de petróleo 

dispararem, atingindo R$ 140 o barril, 

pressionando a Petrobras para fazer 

mais reajustes —que vinham sendo 

segurados. 

 

Os combustíveis são um dos itens que 

mais pesam no cálculo da inflação 

medida pelo IPCA. Economistas já 

calculam que o teto da meta (5%) deve 

ser estourado novamente neste ano. 

 

Após o reajuste anunciado pela 

Petrobras na semana passada, analistas 

de mercado ouvidos pelo Banco Central 

elevaram suas estimativas de inflação 

para acima dos 6%. 

 

Com a alta do petróleo, muitos 

importadores deixaram de abastecer 

centros importantes do país, 

especialmente Norte e Nordeste, 

forçando a Petrobras a importar mais 

para atender essas regiões. 

 

Silva e Luna chegou a afirmar que, sem 

o reajuste, para tornar essas operações 

locais rentáveis, haveria risco de 

desabastecimento. 

 

No entanto, durante o fim de semana, 

políticos ligados ao ministro Ciro 

Nogueira (PP-PI), viram uma brecha 

para pressionar o Planalto pela troca do 

general como forma de ganhar mais 

espaço de controle no setor de energia, 

petróleo e gás. 

 

Essa ala trava uma disputa com 

o ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, por indicações em 

empresas e agências reguladoras do 

setor. 

 

Líder nas pesquisas de intenção de voto, 

o ex-presidente Lula aproveitou o tema 

para atacar Bolsonaro nas redes sociais, 

o que deu mais força para o movimento 

interno no Planalto contra Silva e Luna. 

 

Atento a esses movimentos, Mourão 

começou a se articular com outros 

generais para conter essa artilharia. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petroleo-gas-e-ouro-disparam-e-bolsas-tombam-por-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petroleo-gas-e-ouro-disparam-e-bolsas-tombam-por-guerra-na-ucrania.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/bento-albuquerque/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/lula/
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Liderados pelo vice-presidente, 

militares se mobilizaram para convencer 

a ala mais próxima de Bolsonaro a não 

colocar Rodolfo Landim no lugar de 

Silva e Luna. 

 

Landim, presidente do Flamengo, vai 

assumir uma cadeira no conselho da 

estatal. Nos bastidores, assessores do 

presidente comentam que Landim 

renunciaria à presidência do conselho 

caso fosse escolhido para ocupar o 

comando da companhia. 

 

Sua nomeação para o colegiado é vista 

dentro da empresa como um passo para 

facilitar eventual troca no comando da 

estatal, já que o presidente da 

companhia deve ser primeiro eleito para 

o conselho. 

 

Assim, o governo evitaria a necessidade 

de manter um interino enquanto os 

prazos legais para a eleição de um novo 

conselheiro de administração são 

respeitados. 

 

Nesta segunda-feira (14), Mourão 

afirmou que o general Silva e Luna, da 

Petrobras, aguenta a pressão, "como 

bom nordestino". 

 

"Silva e Luna é resiliente, sempre foi. 

Como bom nordestino, aguenta 

pressão." O general é pernambucano. 

 

Consultado, no entanto, Mourão negou 

integrar esse movimento de apoio ao 

presidente da Petrobras. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/militares-entram-em-
campo-para-manter-presidente-da-
petrobras-no-cargo.shtml  
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Economia 

BC pode repetir alta de 1,5 
ponto da Selic, dizem ex-
diretores 
 
Copom se reúne a partir desta terça (15) 
para calibrar a taxa básica de juros 
 

15.mar.2022 às 10h00 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
Embora tenha sinalizado em sua última 

reunião a desaceleração do ritmo de 

ajuste da taxa básica de juros, a Selic, 

o Comitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central pode repetir 

nesta semana a mesma magnitude de 

alta praticada nos últimos encontros, de 

1,5 ponto percentual, segundo os ex-

diretores do BC Tony Volpon e 

Alexandre Schwartsman. 

 

Pesam na decisão a inflação, 

pressionada principalmente pela alta 

dos combustíveis, e a turbulência 

mundial que resulta da guerra entre 

Rússia e Ucrânia. 

 

O Copom se reúne a partir desta terça-

feira (15) para calibrar a taxa básica de 

juros. Atualmente, a Selic está em 

10,75% ao ano. Dada a defasagem nos 

efeitos da política monetária, o próximo 

encontro é o último em que o ano-

calendário de 2022 continua sendo 

contemplado no horizonte relevante. 

 
Fachada da sede do Banco Central, em 

Brasília - Antonio Molina - 

11.jan.2022/Folhapress 

 

"Várias casas estão começando a elevar 

para cima as suas projeções para 

inflação para este ano e também para 

2023, que é o ano em que o Banco 

Central gostaria de ver a inflação voltar 

a operar perto da meta. Isso pode levar o 

Copom a não cumprir o que foi 

sinalizado e, de fato, aumentar 1,5 ponto 

percentual", disse Volpon. 

 

A mediana da inflação projetada pelos 

analistas do mercado financeiro para 

2022 subiu de 5,65% para 6,45%, 

segundo a pesquisa Focus divulgada 

nesta segunda (14), distanciando-se 

mais ainda do teto da meta. Caso a 

estimativa se confirme, representará o 

estouro da meta pelo segundo ano 

consecutivo. 

 

O objetivo a ser perseguido pela 

autoridade monetária neste ano é de 

3,5%, com tolerância de 1,5 ponto 

percentual para mais ou para menos. 

 

Para 2023, a mediana das projeções 

passou de 3,51% para 3,70%. O centro da 

meta para o próximo ano é 3,25%. 

 

Para Volpon, que é estrategista-chefe da 

WHG (Wealth High Governance), a 

discussão do colegiado sobre um 

possível impulso adicional na taxa 

básica de juros passará pelo choque 

inflacionário causado pela invasão da 
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Ucrânia pela Rússia, bem como pela alta 

de 1,01% do IPCA (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo) em 

fevereiro, número acima das 

expectativas do mercado financeiro, que 

esperava elevação de 0,95%. No 

acumulado de 12 meses, o indicador de 

inflação chegou a 10,54%. 

 

Schwartsman também considera que os 

novos choques inflacionários podem 

levar o BC a reavaliar seu plano de voo 

para assegurar que as expectativas do 

próximo ano continuem ancoradas 

depois de um "7 a 1" em 2022. 

 

"Eu olharia com muito cuidado se faz 

sentido ou não a desaceleração no ritmo 

do aperto monetário, porque teve uma 

piora considerável e inesperada do 

ambiente inflacionário com a questão da 

guerra e do preço dos combustíveis", 

disse. 

 

Os preços das commodities agrícolas e 

petróleo têm disparado junto com o 

agravamento da crise no Leste Europeu. 

O petróleo Brent, usado como 

referência, ultrapassou os US$ 100 (R$ 

504,73) em 24 de fevereiro, pela 

primeira vez desde 2014. Há uma 

semana, o barril estava sendo negociado 

nos maiores níveis desde 2008 e chegou 

a bater a máxima de US$ 139,13 (R$ 

706,11) —os valores recuaram um pouco 

nos últimos dias. 

 

Na esteira da elevação nas cotações do 

petróleo no mercado internacional, 

a Petrobras anunciou, na semana 

passada, um mega-aumento nos preços 

de combustíveis. No caso da gasolina, o 

acréscimo para as distribuidoras foi de 

18,8%. Para o diesel, o aumento foi ainda 

maior, de 24,9%. 

 

Os reajustes foram anunciados em meio 

a debate no governo e no Congresso 

sobre a política de preços dos 

combustíveis da estatal. 

 

Na sexta-feira (11), o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) sancionou 

integralmente o projeto de lei que altera 

a cobrança de ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e 

Serviços) sobre combustíveis e zera as 

alíquotas de PIS/Cofins sobre diesel e 

gás até o fim de 2022 (renúncia de R$ 18 

bilhões). 

 

Caso a guerra se prolongue, o ministro 

Paulo Guedes (Economia) admitiu 

que subsídios do Tesouro Nacional 

podem ser adotados para o diesel. 

 

"O diesel tem um peso direto muito 

reduzido no cálculo do IPCA, de 0,2%. 

Subsidiar diesel é uma troca de apoio 

político. Na prática, é mais para 

apaziguar uma possível base de apoio 

político do presidente [Jair Bolsonaro], 

que surfou na onda da greve dos 

caminhoneiros em 2018", afirmou 

Schwartsman. 

 

A incerteza sobre a duração do conflito é 

um fator a ser considerado pela 

autoridade monetária na próxima 

reunião do Copom, na opinião de José 

Júlio Senna, ex-diretor do BC. 

 

"O quadro inflacionário do Brasil já era 

preocupante e se tornou ainda mais. A 

meu ver, o impacto desse conflito sobre 

a inflação será muito mais significativo 

do que o impacto sobre a atividade 

econômica", disse. 

 

Ainda assim, ele avalia que o colegiado 

evitará repetir o ritmo de ajuste de 1,5 

ponto percentual, levando em conta a 

elevada taxa de juros real no Brasil e o 

estágio avançado do ciclo de aperto 

monetário. 
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O aumento dos juros no Brasil é o maior 

entre as principais economias ao redor 

do mundo, com oito altas seguidas, 

totalizando 8,75 pontos porcentuais. Em 

março do ano passado, a taxa básica 

estava em 2% ao ano, menor patamar 

histórico, e cinco meses depois já 

entrava em território contracionista 

(que freia a atividade econômica e a 

inflação). 

 

"Ser mais agressivo talvez não caiba 

agora porque a política monetária ainda 

não produziu os efeitos completos, e o 

nível de juro real que já atingimos é 

muito elevado, estamos falando de 

quase 8% ao ano", disse. 

 

Com base no contrato de swap de 360 

dias e nas expectativas de inflação de um 

ano extraídas da pesquisa Focus, o juro 

real atingiu cerca de 7,5% ao ano em 

março, maior nível desde agosto de 

2016. 

 

No encontro desta semana, Senna 

espera que o Copom entregue uma alta 

de 1 ponto percentual na taxa básica e 

sustente o patamar elevado de juros por 

mais tempo. Sua visão está em sintonia 

com a expectativa do mercado. Nesta 

semana, a maior parte das avaliações é a 

de que a Selic chegue a 11,75% ao ano 

(alta de 1 ponto percentual). 

 

Como a Folha mostrou, diversos 

economistas brasileiros acreditam que o 

recrudescimento das tensões 

geopolíticas por causa da guerra na 

Ucrânia possa levar o BC a estender o 

ciclo de alta da taxa básica de juros para 

conter as pressões sobre a inflação. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/bc-pode-repetir-alta-de-15-
ponto-da-selic-dizem-ex-
diretores.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/guerra-na-ucrania-pode-levar-bc-a-intensificar-alta-da-selic-avaliam-economistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/guerra-na-ucrania-pode-levar-bc-a-intensificar-alta-da-selic-avaliam-economistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/guerra-na-ucrania-pode-levar-bc-a-intensificar-alta-da-selic-avaliam-economistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bc-pode-repetir-alta-de-15-ponto-da-selic-dizem-ex-diretores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bc-pode-repetir-alta-de-15-ponto-da-selic-dizem-ex-diretores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bc-pode-repetir-alta-de-15-ponto-da-selic-dizem-ex-diretores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bc-pode-repetir-alta-de-15-ponto-da-selic-dizem-ex-diretores.shtml


28 

 

 

Sem flagrante, busca por 
suspeito de homicídio não 
justifica invasão de domicílio 
 
15 de março de 2022, 8h47 
Por Danilo Vital 
 
A mera suspeita, calcada em denúncia 

anônima, de que uma pessoa poderia ter 

cometido o crime de homicídio em data 

anterior não serve de fundada razão para 

que a polícia invada o domicílio de 

alguém sem autorização judicial. 

 

Para ministro Schietti, hipótese de 

flagrante não era sequer remota e, 

portanto, não levou a fundadas razões 

para invasão do imóvel 
Lucas P 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça concedeu a 

ordem em Habeas Corpus e decidiu 

trancar a ação penal contra um homem 

que teve a casa invadida pela polícia sem 

autorização judicial. 

 

No caso, os policiais receberam, por 

denúncia anônima, informações das 

características físicas das pessoas que 

teriam praticado um homicídio três dias 

antes. Ao se dirigir ao local, viram na rua 

uma pessoa que se encaixaria nessa 

descrição. 

Os policiais deram ordem de parada, 

mas o suspeito fugiu e entrou em casa. 

Os agentes invadiram o local, onde 

apreenderam o homem e encontraram 

103 kg de maconha e 600 g de crack, 

além de uma pistola e dez munições. 

 

Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul entendeu que a 

situação indicaria a ocorrência de 

flagrante, o que justificou o ingresso 

forçado. 

 

Relator no STJ, o ministro Rogerio 

Schietti apontou que o crime de 

homicídio não possui natureza 

permanente e teria ocorrido três dias 

antes da diligência policial. Com isso, 

não há nem mesmo a remota hipótese de 

flagrância a justificar a atuação dos 

policiais. 

 

“No caso em tela, não se tratava de 

perseguição imediata a alguém que 

havia acabado de cometer um 

homicídio, mas sim de mera suspeita, 

calcada em informação anônima a 

respeito das características físicas do 

possível criminoso que poderia ter 

cometido o referido delito três dias 

antes. Na ocasião, aliás, não se sabia 

sequer o nome do suspeito”, afirmou. 

 

Da mesma forma, o fato de o réu correr 

para dentro de casa ao avistar os 

policiais não dá motivação idônea para 

que eles invadam o local, conforme a 

jurisprudência do STJ. 

 

“Portanto, uma vez que, no caso dos 

autos, não há nem sequer como inferir 

que o paciente estivesse praticando o 

delito de tráfico de drogas, ou mesmo 

outro ato de caráter permanente, no 

interior da casa onde se homiziou, 

entendo não haver razão séria para a 

mitigação da inviolabilidade do 

domicílio, ainda que tenha havido 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-15/flagrante-busca-suspeito-homicidio-nao-justifica-invasao#author


29 

 

posterior descoberta e apreensão, na 

residência, de substâncias 

entorpecentes e uma arma, sob pena de 

esvaziar-se essa franquia constitucional 

da mais alta importância”, disse o 

relator. 

 

Com a concessão da ordem, são 

imprestáveis todas as provas 

ilicitamente obtidas e, por conseguinte, 

todos os atos dela decorrentes e o 

próprio processo penal, já que se 

baseou  exclusivamente nessa diligência 

policial. 

 

A conclusão da 6ª Turma sobre o caso foi 

unânime, conforme o voto do ministro 

Schietti. Ele foi acompanhado pelos 

ministros Antonio Saldanha Palheiro, 

Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior, e 

pelo desembargador convocado Olindo 

Menezes. 

 

Jurisprudência 

 

A análise da legalidade da invasão de 

domicílio por policiais militares é tema 

constante na pauta das turmas criminais 

do STJ. Caso após caso, elas vêm 

delineando os limites de identificação de 

fundadas razões para ingressar na casa 

de alguém sem mandado judicial. 

 

No precedente mais incisivo, a 6ª Turma 

definiu que a invasão só pode ocorrer 

sem mandado judicial e perante a 

autorização do morador, se ela for 

filmada e, se possível, registrada em 

papel. A 5ª Turma também adotou a 

tese. Nesse ponto, a ordem foi 

anulada por decisão monocrática do 

ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal, em 

dezembro de 2021. 

 

Além disso, em outras situações, o STJ 

entendeu ilícita a invasão nas hipóteses 

em que 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 ou 

apreensão de grande quantidade de 

drogas. 

 

Também anulou as provas quando a 

busca domiciliar se deu após informação 

dada por vizinhos e depois de o 

suspeito fugir da própria casa ou fugir 

de ronda policial. Em outro caso, 

entendeu ilícita a apreensão feita 

após autorização dos avós do suspeito 

para ingresso dos policiais na residência. 

 

Por outro lado, é lícita quando há 

autorização do morador ou em situações 

já julgadas, como quando ninguém 

mora no local, se há denúncia de disparo 

de arma de fogo na residência 

ou flagrante de posse de arma na frente 

da casa, 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. 

 

HC 686.445 

 

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

15/flagrante-busca-suspeito-homicidio-

nao-justifica-invasao   
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Com culpa exclusiva da 
vítima, juiz nega devolução de 
dinheiro perdido em golpe 
 
15 de março de 2022, 10h48 
Por José Higídio 
 
Por entender que a autora agiu sem 

cuidado mínimo e, dessa maneira, deu 

causa ao próprio prejuízo por sua culpa 

exclusiva, a 5ª Vara Cível de Mauá (SP) 

negou à vítima de um golpe a restituição 

de valores perdidos por ela. 

 

O juiz entendeu que a vítima levou 

prejuízo porque não teve cuidado 

mínimo 
Reprodução 

 

Uma suposta consumidora contou que 

entrou em contato com uma 

representante da empresa ré para 

solicitar um empréstimo pessoal de R$ 5 

mil. Após negociações pelo WhatsApp, a 

autora pagou cerca de R$ 4 mil em taxas. 

Ela considerou ter sido lesada e pediu a 

devolução em dobro da quantia. 

 

Representada pelo 

escritório Arthur Zeger Advocacia, a 

empresa alegou não ter participado de 

nenhuma negociação com a autora, nem 

autorizado qualquer intermediação a 

cargo de terceiros. 

 

O juiz Rodrigo Soares considerou que a 

autora agiu de forma imprudente, pois 

manteve contato remoto com pessoas 

desconhecidas, assinou um contrato de 

aparência "bastante duvidosa" e 

transferiu valores próximos à quantia do 

próprio empréstimo que tentava. 

 

Segundo o magistrado, "era de se 

estranhar que uma instituição financeira 

não se apresentasse como destinatária 

daquelas bizarras 'taxas'". Mesmo assim, 

a autora não teve "o menor cuidado em 

verificar quem era o favorecido". 

 

Para Soares, os documentos 

apresentados não vinculam a ré aos 

fatos, não há indícios de que a empresa 

tenha autorizado terceiros a entrar em 

contato com a autora e também não 

houve "qualquer publicidade ou oferta 

veiculada em mídia idônea, expressando 

que a ré atuasse no mercado de 

empréstimos a pessoas físicas por meio 

de intermediários desconhecidos". 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1010879-43.2021.8.26.0348 

  
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
15/culpa-vitima-juiz-nega-devolucao-
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TJ-SP nega afastar hediondez 
de tráfico de drogas para fins 
de progressão 
 
15 de março de 2022, 11h52 
Por Tábata Viapiana 
 
A modificação promovida pela Lei 

13.964/2019 ("pacote anticrime") não 

alterou a natureza do delito de tráfico de 

drogas. 

 

Com esse entendimento, a 7ª Câmara de 

Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo negou pedido de Habeas 

Corpus impetrado pela defesa de um 

condenado por tráfico de drogas para 

que se afastasse a hediondez do crime 

para fins de progressão de regime, em 

razão das alterações promovidas pelo 

"pacote anticrime". 

 

Sakhorn SaengtongsamarnsinTJ-SP nega pedido 

para afastar hediondez de tráfico de 

drogas para fins de progressão 

 

O paciente foi condenado como incurso 

no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em 

25 de novembro de 2020, a sete anos de 

reclusão, em regime inicial fechado. 

Considerando outras condenações, ele 

acumula penas de 12 anos de prisão, com 

previsão de término para 17/11/2027 e 

fração necessária para a progressão de 

regime atingida em 22/12/2024. 

 

A defesa ingressou com pedido de 

retificação do cálculo das penas, sob o 

argumento de que, após a vigência da Lei 

13.964/2019, o crime previsto no artigo 

33, caput, da Lei 11.343/06, teria 

deixado de ser equiparado a hediondo. 

Porém, o pedido foi negado pelo juízo da 

Execução Penal. O TJ-SP também 

manteve a decisão. 

 

Segundo o relator, 

desembargador Klaus Marquelli 

Arroyo, não é possível anaisar benesses 

relacionadas à execução da pena e de seu 

cálculo pela via estreita do Habeas 

Corpus, uma vez que tal apreciação é de 

competência da Vara das Execuções 

Criminais, "sob pena de ferir-se o 

princípio do duplo grau de jurisdição e 

se configurar a indesejada supressão de 

instância". 

 

O magistrado citou entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do HC 107.863, no sentido 

de que "o Habeas Corpus e a sua 

utilização promíscua deve ser 

combatida, sob pena de banalização da 

garantia constitucional". Em consulta 

aos autos da execução penal, Arroyo 

também verificou que a defesa já 

interpôs agravo para discutir a questão. 

 

"De qualquer forma, é de se observar que 

o crime de tráfico de drogas, apesar de 

não constar do rol do artigo 1º, da 

Lei 8.072/1990, está previsto no artigo 

2º da lei em comento, portanto, trata-se 

de crime equiparado a hediondo, sendo 

que tal natureza só foi afastada pelos 

tribunais superiores em relação à 

modalidade privilegiada da infração, 

que não estou caracterizada no caso em 

tela", afirmou. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-15/tj-sp-nega-afastar-hediondez-trafico-fins-progressao#author
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Para o relator, ao crime de tráfico de 

drogas se aplica o mesmo tratamento 

conferido aos crimes hediondos, 

especialmente as frações de pena a 

serem cumpridas para a concessão de 

benefícios na execução da pena, mesmo 

depois das modificações trazidas pela 

Lei 13.964/2019. 

 

"Até porque, apesar das disposições 

sobre a progressão de regime passarem 

a constar tão somente do artigo 112 da 

LEP, não houve qualquer alteração 

acerca da natureza do delito. Destaca-se 

que, em situação na qual o agente foi 

condenado por dois crimes, tráfico de 

drogas e roubo, o E. Superior Tribunal 

de Justiça decidiu pela aplicação da 

fração correspondente aos crimes 

equiparados a hediondo quanto à pena 

referente ao artigo 33 da Lei 11.343/06", 

completou. 

 

Dessa forma, o desembargador concluiu 

pela inexistência de ilegalidades 

no cálculo da pena realizado em 

primeira instância. A decisão se deu por 

unanimidade. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

2028890-46.2022.8.26.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
15/tj-sp-nega-afastar-hediondez-
trafico-fins-progressao  
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Anuladas normas da OAB que 
impediam inscrição de 
acusados de violência 
 
Juiz entendeu que precisa haver decisão 
judicial para caracterizar a 
inidoneidade. 
 
terça-feira, 15 de março de 2022 
 
O juiz Federal Diego Câmara, da 17ª 

vara Federal Cível da SJ/DF, declarou a 

ilegalidade de súmulas da OAB que 

impediam a inscrição de advogados 

acusados de violência doméstica contra 

mulheres, crianças, idosos e 

homossexuais por inidoneidade. O 

magistrado entendeu que precisa haver 

decisão judicial para caracterizar a 

inidoneidade. 

 

 
Anuladas normas da OAB que 

impediam inscrição de acusados de 

violência.(Imagem: OAB/PB) 

 

Trata-se de ação civil pública proposta 

pelo MPF em face do Conselho Federal 

da OAB objetivando a revogação dos 

efeitos das 

súmulas 09/2019/COP, 10/2019/COP 

e 11/2019/COP. 

 

Afirma a parte autora que a OAB 

extrapolou seu poder regulamentar ao 

editar as súmulas acima referidas, uma 

vez que estas restringem a inscrição de 

pessoas desprovidas de idoneidade 

moral, classificadas pela prática de 

violência contra mulheres, crianças e 

adolescentes, idosos, pessoas com 

deficiência física ou mental e contra 

pessoas LGBTI+, em razão da 

orientação sexual, identidade de gênero 

e expressão de gênero, 

independentemente de instância 

criminal ou pronunciamento pelo 

Poder Judiciário. 

 

A Ordem, em contrapartida, sustenta a 

legalidade das súmulas, bem como 

destaca que a idoneidade moral não se 

limita à prática de fatos criminosos 

apurados pelo Poder Judiciário, sequer 

necessitando de fato penalmente típico 

para a sua caracterização. 

 

Ao analisar os autos, o juiz pontuou que 

embora o CFOAB seja responsável por 

regulamentar o Exame de Ordem, não 

há como ampliar o conceito de 

inidoneidade moral, de forma 

subjetiva, para abarcar pessoas 

acusadas de violência doméstica contra 

mulheres, crianças e idosos, e 

homofobia, independentemente de 

instância criminal, ou certificação 

judicial ou oficial. 

 

"As súmulas do Conselho Federal da 

OAB excedem o poder regulamentador 

conferido ao órgão de fiscalização 

profissional, diante da limitação 

imposta ao conteúdo da garantia 

inscrita no inciso XIII do art. 5.º da 

Constituição Federal, assecuratória do 

direito ao livre exercício profissional. 

Isso porque, em que pesem as 

atribuições regulamentares do 

Conselho Pleno, não há limitação legal 

ao registro de pessoas simplesmente 

acusadas de tais atos, enquanto não 

houver certificação judicial provisória 

ou definitiva." 

 

https://www.oab.org.br/Content/pdf/sumulas/sumula-09-2019-COP.pdf
https://www.oab.org.br/Content/pdf/sumulas/sumula-10-2019-COP.pdf
https://www.oab.org.br/Content/pdf/sumulas/sumula-11-2019-COP.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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Segundo o magistrado, em que pese as 

condutas ali listadas sejam 

absolutamente reprováveis, e dignas do 

mais severo controle e repressão 

estatal, não há como caracterizar a 

ausência de idoneidade moral apenas a 

partir de elementos subjetivos, sem que 

haja chancela prévia do Poder 

Judiciário, sob pena de se violar 

frontalmente o princípio da isonomia e 

da impessoalidade, dado o elevado grau 

de subjetividade que o julgamento do 

conselho seccional pode resultar. 

 

Com efeito, julgou o pedido procedente 

para declarar a ilegalidade das súmulas. 

 

 Processo: 1002061-

94.2020.4.01.3702 

 

Veja a sentença. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361477/anuladas-normas-da-oab-que-
impediam-inscricao-de-acusados-de-
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P&G pagará à CBF US$ 8 
milhões por romper contrato 
de patrocínio 
 
TJ/RJ considerou que a empresa 
rescindiu o contrato, com prazo 
determinado, de forma unilateral e sem 
justificativa. A empresa também deverá 
pagar R$ 100 mil de danos morais. 
 

terça-feira, 15 de março de 2022 

 

A 2ª câmara Cível do TJ/RJ condenou 

a empresa P&G ao pagamento de multa 

contratual por romper, 

unilateralmente, "acordo de patrocínio" 

com a CBF - Confederação 

Brasileira de Futebol. A multa 

corresponde a 20% sobre o valor do 

patrocínio (US$ 40 milhões), além de 

R$ 100 mil por danos morais. 

 

 
P&G pagará à CBF US$ 8 milhões por 

romper contrato de 

patrocínio.(Imagem: Ricardo Borges | 

Folhapress) 

 

Na origem, a CBF processou a empresa 

P&G (marca de produtos de uso e 

consumo como Oral-B, Downy, Aussie 

etc) porque ela deu por encerrado o 

"acordo de patrocínio" de US$ 40 

milhões, a título de patrocínio das 

seleções brasileiras. Na Justiça, a CBF 

pediu o reconhecimento da rescisão 

contratual por culpa da P&G, "que 

infringiu várias cláusulas, dentre as 

quais do preço, da vigência e da 

confidencialidade; o pagamento de 

multas contratuais; e indenização por 

danos materiais e morais". 

 

O juízo de 1º grau, todavia, julgou 

improcedentes os pedidos da CBF, pois 

entendeu que a Confederação é que 

devia ser considerada a culpada pela 

resolução do contrato por 

descumprimento dele.  

 

Fim do contrato: unilateral e sem 

justificativa 

 

Dessa decisão, a CBF apelou ao TJ/RJ e 

teve seu pedido atendido pelos 

desembargadores. A magistrada Maria 

Isabel Paes Gonçalves, relatora, 

explicou que o contrato entre as partes 

tinha prazo determinado (início em 

agosto de 2010 e fim em agosto de 

2018) e que restou incontroverso que a 

P&G encerrou unilateralmente o 

contrato no período de sua vigência. 

 

A desembargadora observou os 

documentos e as notificações 

envolvidas no caso e registrou que o 

contrato já havia sido rescindido 

unilateralmente por força da 

notificação enviada em 2015, na qual a 

P&G informou sobre o seu desejo de 

resilir o "Acordo de Patrocínio", sem 

que houvesse comunicado eventual 

justa causa para tanto. 

 

"Conclui-se, então, que a P&G desejou 

resilir o Acordo de Patrocínio, de 

forma unilateral e sem justificativa, 

por entender que lhe assistia tal 

direito, a despeito de o contrato ter 

sido entabulado por prazo 

determinado e com valor global." 

 

https://www.migalhas.com.br/
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Nesse sentido, a relatora entendeu, 

então, que a sentença deve ser 

reformada para: 

 

 declarar que a rescisão do 

contrato se deu por culpa da 

P&G; 

 condenar a P&G ao pagamento 

da multa contratual no montante 

de 20% sobre o valor do 

patrocínio (R$ US$ 8 milhões); 

 condenar a P&G ao pagamento 

de R$ 100 mil de danos morais. 

 

Leia a decisão. 

 

 Processo: 0002368-

73.2016.8.19.0209 
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Ministro Moraes cobra 
governo sobre extradição de 
Allan dos Santos 
 
O secretário nacional de Justiça, José 
Vicente Santini, tem cinco dias para 
enviar as informações ao STF. 
 
terça-feira, 15 de março de 2022 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, quer informações acerca das 

medidas adotadas no âmbito do 

Ministério da Justiça para a efetivação, 

junto ao governo dos Estados Unidos, 

do processo de extradição de Allan dos 

Santos. 

 

Investigado em inquérito no âmbito do 

Supremo, o blogueiro bolsonarista teve 

a prisão preventiva decretada em 

outubro do ano passado, a pedido da 

PF, por suspeitas de atuação em 

organização criminosa, crimes contra 

honra e incitação a crimes, preconceito 

e lavagem de dinheiro. Na época, ele já 

estava nos Estados Unidos e segue 

foragido da Justiça brasileira. 

 

 
Alexandre de Moraes cobra governo 

sobre extradição de Allan dos 

Santos.(Imagem: Pedro 

Ladeira/Folhapress) 

 

O ministro já havia determinado à PF a 

inclusão do nome de Allan dos Santos 

na lista de Difusão Vermelha da 

Interpol. O Ministério de Justiça e 

Segurança Pública recebeu ofício do 

STF para que procedesse ao início 

imediato do procedimento 

extradicional, e a Embaixada dos 

Estados Unidos foi informada da 

decretação de prisão. 

 

Com a solicitação, o secretário nacional 

de Justiça, José Vicente Santini, tem 

cinco dias para informar ao ministro 

Alexandre de Moraes acerca do 

andamento do pedido de extradição. 

Leia a íntegra do despacho. 

 

 Processo: Inq 4.874 

 

"Pede pro Mickey me calar" 

 

Em fevereiro, foram tornados públicos 

vídeos em que Allan dos Santos faz 

provocações acerca de sua prisão. Ele, 

que teve banidos seus perfis em redes 

sociais, cria perfis falsos e diz que é livre 

nos Estados Unidos. "Pede pro Mickey 

me calar", ironiza. Relembre: 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361484/ministro-moraes-cobra-
governo-sobre-extradicao-de-allan-dos-
santos  
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Carf realizará sessões virtuais 
em abril 
 
Com julgamentos na modalidade não 
presencial, continua valendo o limite de 
R$ 36 milhões para os casos julgados 
 
MARIANA BRANCO 
MARIANA RIBAS 
15/03/2022 11:39 
 
comentários 

Foto: Ministério da Fazenda 

 

O Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) prorrogou por mais um 

mês as sessões de julgamento remotas. A 

Portaria Carf/ME 2.251, publicada nesta 

terça-feira (15/02) no Diário Oficial da 

União, estabelece que as reuniões de 

julgamento de abril serão realizadas na 

modalidade não presencial, 

submetendo-se às mesmas regras que as 

sessões de fevereiro e março. Dessa 

forma, continua valendo o limite de R$ 

36 milhões para os julgamentos. 

 

Conselheiros e representantes da 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) disseram à 

reportagem que o Carf optou pela 

prorrogação do modelo virtual em razão 

da continuidade da mobilização dos 

auditores fiscais, situação que desfalcou 

muitas turmas de julgamento devido à 

adesão de conselheiros fazendários ao 

movimento. Atualmente, somente a 1ª e 

a 3ª Turma da Câmara Superior estão 

realizando sessões. 

 

Embora haja a expectativa de suspensão 

do movimento paredista a partir de 8 de 

abril, devido à vedação de reajustes pela 

lei eleitoral, há divergências na 

interpretação da legislação e a 

desmobilização não é certa. 

 

Além disso, o Carf enfrenta dificuldades 

orçamentárias, o que levaria a 

presidente, Adriana Gomes Rêgo, a 

evitar um novo episódio como o de 

janeiro, quando o tribunal teve que 

cancelar passagens aéreas adquiridas 

para conselheiros. Na ocasião, o tribunal 

administrativo se organizou para o 

retorno presencial, mas recuou devido à 

mobilização dos auditores e à piora da 

situação da Covid-19. 

 

Com a nova portaria, um eventual 

retorno presencial aconteceria somente 

em maio. Segundo conselheiros, a lei 

eleitoral poderia colocar um fim à 

mobilização dos auditores fiscais a partir 

de 8 de abril. No entanto, há 

interpretações divergentes da legislação 

e a desmobilização não é certa. 

 

Segundo apuração do JOTA, existe a 

possibilidade, ainda, de adoção de um 

esquema híbrido, com as turmas da 

Câmara Superior retomando as 

atividades presenciais enquanto as 

turmas baixas, que ainda não tiveram 

sessões em 2022 devido à paralisação, 

retomariam as atividades no modelo 

remoto. 

 

Para a primeira semana de abril, entre os 

dias 4 e 8, estão previstos encontros da 

1ª Turma da Câmara Superior, das 

turmas ordinárias da 2ª Seção e das 

turmas extraordinárias da 1ª Seção. 

Contudo, se a paralisação dos auditores 
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persistir, a tendência é de suspensão dos 

julgamentos das turmas ordinárias e 

extraordinárias, como o Carf vem 

fazendo semanalmente no caso de 

colegiados em que houve adesões à 

greve. 

 

Suspensão de sessões 

 

Em outra portaria publicada hoje, o Carf 

suspendeu as sessões da 2ª Turma da 

Câmara Superior, das turmas ordinárias 

da 3ª Seção e das turmas extraordinárias 

da 2ª Seção agendadas para a semana de 

21 a 24 de março, devido à falta de 

quórum pela adesão de conselheiros 

fazendários à mobilização dos auditores 

fiscais pela regulamentação do bônus de 

eficiência. 

 

No entanto, por força de decisões 

judiciais, foram mantidos os julgamento 

dos processos 13056.000288/2010-07 e 

13056.000289/2010-43, pautados para 

as 14h horas do dia 22 de março na 1ª 

Turma Ordinária da 2ª Câmara da 3ª 

Seção. Também foi mantido o processo 

11707.720959/2014-38, pautado para as 

9h de 24 de março na 2ª Turma 

Ordinária da 3ª Câmara da 3ª Seção. 

Ainda não está claro se o Carf chamará 

suplentes para reunir as duas turmas. 
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CCJ do Senado vota PEC da 
Reforma Tributária nesta 
quarta-feira 
 
PEC 110/2019 tem encontrado 
resistência de senadores que temem 
perda de arrecadação dos estados 
 
REDAÇÃO JOTA 
15/03/2022 07:00 
 
comentários 

CCJ do Senado - Crédito: Marcos 

Oliveira/Agência Senado 

 

A Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado vota nesta 

quarta-feira (16/3), às 10h, a PEC 

110/2019, da reforma tributária, que 

prevê criação de dois 

impostos de valor agregado (IVA) com a 

unificação de tributos federais, na 

Contribuição Sobre Bens e Serviços 

(CBS), e do ICMS e ISS, no Imposto 

sobre Bens e Serviços (IBS). 

 

O texto (PEC 110/2019), do senador 

Davi Alcolumbre (DEM-AP) e outros 65 

senadores, recebeu parecer 

favorável do relator, senador 

Roberto Rocha (PSDB-MA). 

 

O sistema de IVA foi criado na França 

nos anos 1930 para evitar a cobrança 

acumulada de impostos em diferentes 

etapas da produção, do comércio e da 

prestação de serviços, evitando um 

efeito cascata. A matéria prevê ainda um 

novo imposto sobre produção, 

importação e comercialização de bens e 

serviços prejudiciais à saúde ou ao meio 

ambiente. Esse imposto substituiria o 

IPI. 

 

Se aprovado na CCJ, o projeto está 

pronto para ser pautado em plenário, o 

que, na prática, dependerá de acordo 

entre as lideranças partidárias do 

Senado para o texto realmente avançar 

no Congresso. 

 

Apesar de ser um tema prioritário para o 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), a reforma tem encontrado 

resistência entre os senadores que 

temem um eventual perda de 

arrecadação pelos estados. É pouco 

provável que seja aprovada uma reforma 

estruturante em ano eleitoral. 

 

*Com informações da Agência Senado 

 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 
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STJ: é devida a restituição do 
ICMS pago a mais em 
substituição tributária 

Por unanimidade, os ministros da 1ª 

Seção seguiram entendimento do STF; 

decisão foi tomada em juízo de 

retratação 

CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
15/03/2022 07:08 
 
comentários 

Salão Nobre do STJ. Crédito: Sergio 

Amaral/STJ 

 

Por unanimidade, os ministros da 1ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) seguiram entendimento do 

Supremo Tribunal Federal (STF) e 

definiram que o contribuinte tem direito 

ao ICMS pago a mais na substituição 

tributária para frente quando a base de 

cálculo efetiva da operação se confirmar 

inferior à presumida no momento do 

cálculo do tributo. A decisão foi tomada 

em juízo de retratação. 

 

No caso concreto (AR 3147/GO), em 

julgamento concluído em 2010, o STJ 

decidiu de modo favorável ao estado de 

Goiás ao definir que o contribuinte teria 

direito a restituir ICMS na substituição 

tributária “para frente” apenas no caso 

de não ocorrência do fato gerador 

presumido, mas não quando a venda, na 

etapa seguinte, ocorresse a um preço 

inferior ao previsto inicialmente. 

 

O contribuinte, no entanto, argumentou 

que o STF, no julgamento do Tema 

201/STF, em 2016, firmou tese de que “é 

devida a restituição da diferença do 

ICMS pago a mais no regime de 

substituição tributária para a frente se a 

base de cálculo efetiva da operação for 

inferior à presumida”. 

 

O STJ acolheu o argumento do 

contribuinte na quinta-feira (10/3). 

 

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 
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em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 
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UniCeub. 
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Brasil 

Alta do petróleo deve 
engordar o caixa da União e 
dos governos regionais em 
mais de R$ 111 bilhões 
 
Consultoria CBIE projeta crescimento 
de R$ 77,8 bi em 2021 para R$ 111,5 
bilhões este ano 
 
Por Marta Watanabe e Gabriel 
Vasconcelos — De São Paulo e do Rio 
14/03/2022 05h02  Atualizado há 48 
minutos 

 
Paralelamente à pressão sobre preços de 

combustíveis, as altas cotações de 

petróleo devem contribuir este ano para 

um novo recorde nas receitas totais de 

royalties e participações especiais de 

União, Estados e municípios. O valor 

total das participações governamentais 

pode saltar dos R$ 77,82 bilhões em 

2021 para R$ 111,5 bilhões neste ano, 

segundo cálculos do Centro Brasileiro de 

Infraestrutura (CBIE) feitos a pedido 

do Valor. 

 

Para Estados e municípios, no agregado, 

a alta pode ser de R$ 41,6 bilhões em 

2021 para R$ 59,6 bilhões este ano. A 

distribuição dos valores em algumas 

localidades. A distribuição é 

proporcional à produção e portanto 

beneficia mais intensamente poucas 

cidades e Estados. 

 

Do total de receitas em royalties e 

participações especiais projetadas para 

este ano, R$ 42,5 bilhões devem ir para 

a União. Parte desse valor - o que 

exceder a previsão orçamentária do 

governo federal - pode ser destinada ao 

fundo para amenizar as oscilações de 

preços de combustíveis no mercado 

doméstico. Royalties e participações 

especiais destinados a Estados e 

municípios não devem ser afetados. A 

proposta, porém, ainda está sendo 

debatida. 

 

 
Adriano Pires: mesmo que os preços do 

petróleo caiam, tendência é 

participações de óleo e gás aumentem 

este ano — Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

Atualmente, dos royalties recebidos pela 

União, cerca de 25% vão para o Fundo 

Social. Essa parte do fundo entra no 

cômputo da fatia do governo federal, 

mas os recursos são distribuídos a 

Estados e municípios. O restante é 

destinado à Marinha e também ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Nas participações especiais, 

também na fatia da União, 80% vão para 

a pasta de Minas e Energia e 20% para a 

do Meio Ambiente. 

 

A ex-diretora da ANP e hoje assessora 

fiscal da Assembleia Legislativa do Rio 

(Alerj) Magda Chambriard diz haver 

flexibilidade na destinação da parcela 

dos royalties e participações que fica 

com a União, o que permitiria ao 

governo encaminhar parte dos recursos 

para o novo fundo de equalização. 

Chambriard, que já operou essa partilha, 

afirma ser difícil mexer na parcela 

destinada ao Fundo Social, que serve à 

Saúde e Educação, mas que é possível 

reorientar o restante dos recursos 

enviados à Marinha e aos ministérios. 
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“O governo federal costuma 

contingenciar parte desses recursos 

destinados a órgãos específicos na 

estrutura dos ministérios para diminuir 

o déficit primário. Mas o financiamento 

de ações [de Saúde e Educação] é mais 

engessado”, diz. Para ela, o fundo de 

equalização é boa saída, mas deve ter 

caráter temporário, sob o risco de drenar 

recursos da União em cenário de alta 

contínua de preços do petróleo. “O 

cobertor é curto, então não é adequado 

dar caráter permanente a este 

instrumento.” 

 

Ainda segundo as projeções da CBIE, R$ 

36,2 bilhões em participações 

governamentais devem ser destinados 

este ano para os Estados e outros R$ 

23,4 bilhões para municípios. As demais 

participações, como taxa de ocupação ou 

retenção de área, bônus de assinatura, 

entre outros, devem somar R$ 9,4 

bilhões. 

 

O cálculo considerou aumento de 

produção de petróleo e Líquido de Gás 

Natural (LGN) de média de 2,9 milhões 

de barris ao dia em 2021 para 3,1 

milhões de barris diários em 2022. 

Também estimou preço médio do Brent 

neste ano a US$ 95 o barril, em cotação 

34% superior ao preço médio de U$ 

70,86 de 2021. A taxa de câmbio média 

do ano passado, de dólar a R$ 5,40, foi 

mantida. Os valores de 2022 foram 

projetados a partir das participações 

governamentais recebidas no ano 

passado. 

 

O aumento esperado de receitas em 

royalties e participações especiais, 

portanto, têm um componente 

estrutural, de elevação de produção já 

esperada para 2022 e para os próximos 

anos, e conjuntural, dado 

principalmente por preços da 

commodity, diz Adriano Pires, diretor 

do CBIE. 

 

A expectativa para o setor, explica Pires, 

é de que a produção estimada para este 

ano praticamente dobre até 2027, 

quando se espera chegar a algo entre 5 a 

6 milhões de barris diários. Isso deve ser 

puxado pela extração do pré-sal, que 

hoje representa cerca de 70% da 

produção e ao fim dos próximos cinco 

anos deve chegar a 90%, diz. 

 

Mesmo que os preços caiam em relação 

às cotações atuais, diz ele, a tendência é 

que a arrecadação com participações 

relacionadas ao óleo avance com o 

aumento de produção. “Esse dinheiro 

pode provocar uma revolução nas contas 

públicas, e é preciso que os governos 

comecem a pensar sobre o que fazer com 

ele.” Para a economista Sol Garson, 

especialista em contas públicas, as altas 

cotações de petróleo devem elevar as 

receitas em royalties e participações 

especiais, mas de forma muito 

concentrada entre Estados e municípios, 

já que são determinadas pela existência 

de poços de petróleo. 
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A ex-secretária de Finanças do 

município do Rio ressalta também que 

há preocupação com o efeito dos 

recursos adicionais do petróleo para as 

contas públicas. Mesmo no caso em que 

elas se destinam para o pagamento da 

Previdência dos Estados, por exemplo, 

ela pode reduzir o aporte complementar 

do Tesouro no ano e assim liberar 

recursos para outras funções. Em São 

Paulo os recursos são destinados 

integralmente à SPPrev, que administra 

o regime próprio dos servidores do 

Estado. 

 

De acordo com as projeções da CBIE, o 

Rio de Janeiro deve receber 76,7% de 

todas as participações governamentais 

pagas a Estados em 2022, enquanto São 

Paulo fica com pouco mais de 10% e 

Espírito Santo, 8,9%. 

 

No Estado do Rio, o secretário da 

Fazenda, Nelson Rocha, informou que o 

aumento de produção e a escalada do 

preço internacional do petróleo, ora 

intensificada pela guerra, fez a previsão 

inicial de arrecadação do Estado com 

royalties e participações especiais do 

petróleo em 2022 saltar de R$ 19 bilhões 

para pouco mais de R$ 30 bilhões. 

 

Técnicos da pasta apontam montante de 

R$ 31,7 bilhões, cálculo que leva em 

consideração o barril do Brent a US$ 

102,11 e o dólar a R$ 5,50. Em regra, a 

maior parte dos recursos são 

transferidos à previdência estadual, 

deficitária, partilhado entre municípios 

e fundos municipais. A última projeção 

oficial da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

publicada em 9 de fevereiro, antes da 

guerra, portanto, indicava arrecadação 

de US$ 26,54 bilhões para o Rio no ano. 

 

Se confirmada a previsão do governo do 

Rio, a arrecadação com petróleo será 

63,8% maior que os R$ 19,35 bilhões de 

2021. Para efeito de comparação, o 

montante equivale a quase um terço da 

receita líquida constante na Lei 

Orçamentária Anual do Estado, de R$ 

92,9 bilhões. Também é similar à receita 

corrente líquida da capital fluminense, a 

cidade do Rio, em 2021 (R$ 31,3 

bilhões), descontados os recursos da 

concessão dos serviços da Cedae (R$ 6,2 

bilhões). 

 

No Espírito Santo, 40% dos royalties do 

petróleo e 15% das participações 

especiais vão para o Fundo Soberano do 

Estado, que tem como objetivo gerar 

mecanismos de poupança 

intergeracional e financiar projetos de 

desenvolvimento econômico do Estado. 

O governo capixaba também tem 

acompanhado as oscilações de preços do 

petróleo e revisou as estimativas de 

receitas de participações para 2022, diz 

Luiz Claudio Nogueira, coordenador do 

núcleo de petróleo e gás do Espírito 

Santo. A projeção para este ano de 

arrecadação em royalties e participações 

especiais de petróleo subiu de R$ 1,4 

bilhão para R$ 2,5 bilhões. A estimativa 

atual, diz ele, considera barril a US$ 90 

e câmbio a R$ 5,50. 

 

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

2022/03/14/aumento-do-petroleo-

deve-reforcar-receita-com-

royalties.ghtml  
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Finanças 

Inflação sem alívio já leva 
mercado a ver Selic mais alta 
 
Para analistas, Copom deve elevar taxa 
básica em 1 ponto nesta semana, mas 
maioria vê Selic mais alta no fim do 
ciclo de aperto 
 
Por Felipe Saturnino e Victor 
Rezende — De São Paulo 
14/03/2022 05h04  Atualizado há 40 
minutos 

 
Um cenário que já se mostrava difícil 

para o processo de desinflação ganhou 

contornos ainda complexos, que devem 

exigir uma taxa de juros mais alta. 

A piora expressiva do balanço de riscos 

para a inflação, na esteira da guerra 

da Ucrânia, bate à porta do Comitê de 

Política Monetária (Copom) do Banco 

Central, que, nesta semana, deve voltar 

a elevar a Selic. Embora a leitura seja a 

de um aperto em ritmo menor agora, os 

novos desafios já sinalizam 

a necessidade de uma taxa básica mais 

alta à frente. 

 

 
investimentos; economia; calculadora — 

Foto: Marcos Santos/USP Imagens 

 

Em suas três últimas decisões, o Copom 

promoveu elevações de 1,5 ponto 

percentual na Selic, mas sinalizou que, 

no encontro desta semana, deveria 

diminuir a magnitude da alta. Com o 

juro básico em 10,75%, o mercado 

comprou a sinalização da autoridade 

monetária e, de 93 instituições 

financeiras consultadas 

pelo Valor entre os dias 10 e 11 de 

março, 82 esperam que a Selic seja 

elevada em 1 ponto percentual, para 

11,75%. 

 

O agravamento do cenário inflacionário, 

porém, fez nove casas projetarem 

aumento de 1,25 ponto, enquanto duas - 

Austin Rating e UBS BB - acreditam que 

o comitê irá manter o ritmo de elevação 

dos juros em 1,5 ponto na reunião de 

quarta-feira. 

 

 
Apesar disso, está claro para o mercado 

que o cenário se agravou 

significativamente. O Valor também 

consultou as instituições sobre a inflação 

deste ano e de 2023. A pesquisa, 

conduzida na quinta-feira, abarcou 

revisões de cenário que ocorreram a 

partir do reajuste de preços de 

combustíveis pela Petrobras e após nova 

surpresa observada no IPCA de 

fevereiro. Se, no levantamento anterior, 
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o ponto médio das estimativas indicava 

a inflação em 5,2% neste ano, agora a 

expectativa é de que o IPCA fechará 

2022 em 6,5%. 

 

Cabe lembrar, porém, que a reunião do 

Copom desta semana deve ser a última 

em que o ano-calendário de 2022 

continuará contemplado no horizonte 

relevante para a atuação da política 

monetária. A deterioração das 

expectativas de 2023, que passam a ter 

mais importância, também aciona um 

sinal de alerta. Em fevereiro, a mediana 

indicava o IPCA em 3,4% no fim do 

próximo ano e, agora, o ponto médio das 

projeções está em 3,8%. 

 

Parte do mercado também ajustou suas 

estimativas para a Selic e passou a ver 

uma taxa mais alta à frente. No 

levantamento do Valor, a mediana de 

91 projeções coletadas aponta para a 

Selic em 12,75% no fim do ciclo (ante 

12,25% na pesquisa anterior). Parte 

relevante do mercado, porém, acredita 

que o juro básico pode chegar a, no 

mínimo, 13% - o que é defendido por 44 

casas (48,3% do total). 

 

“Quando pensamos o desenho da 

política monetária daqui em diante, 

vemos que o BC está lidando com uma 

inflação cada vez mais persistente”, diz o 

chefe de pesquisa econômica para 

América Latina do BNP Paribas, 

Gustavo Arruda. “Com um novo choque 

em cima de uma inflação corrente já alta 

e as expectativas de inflação acima da 

meta, o que o BC deve fazer é continuar 

em ação, e isso significa elevar os juros 

por mais tempo.” 

 

Na semana passada, o banco francês 

elevou a projeção para a Selic de 12,25% 

para 13,25% no fim do ciclo, que se daria 

em junho. “Não é uma grande mudança 

de cenário, é 1 ponto percentual a mais 

de alta. Acredito que se trate de um 

ajuste para o BC coordenar as 

expectativas de inflação e evitar a 

transmissão desses choques por toda a 

economia”, explica Arruda. 

 

Apesar da deterioração do cenário 

inflacionário, a grande maioria dos 

agentes continua a ver uma alta de 1 

ponto na Selic nesta semana como o 

movimento mais provável. É o caso do 

economista-chefe da Apex Capital, 

Alexandre Bassoli, que projeta o juro 

básico em 12,75% no fim do ciclo atual. 

 

Embora ressalte que a política 

monetária “ainda tem bastante trabalho 

para fazer a inflação convergir para as 

metas”, Bassoli ainda espera uma 

desaceleração do ritmo de elevação da 

Selic, de 1,5 ponto para 1 ponto, ao 

considerar o efeito defasado dos juros. 

“Nós já avançamos bastante no ciclo 

aqui no Brasil e, considerando as 

incertezas, parece razoável essa diretriz 

do Copom de produzir uma 

desaceleração no ritmo de alta. Mas 

ainda tem trabalho a ser feito”, enfatiza. 

 

O economista lembra que o Copom já 

tinha falado em “próximos ajustes”, no 

plural, e, no contexto atual, há uma 

sugestão de que a alta a ser efetuada 

nesta semana não será a última. “Temos 

pelo menos mais uma pela frente. Eu 

esperaria pelo menos mais duas”, diz. 

Segundo Bassoli, a probabilidade de 

uma extensão do ciclo tem aumentado, 

pois os números de inflação no Brasil 

mostravam dinâmica desfavorável 

mesmo antes do conflito, o que tende a 

se agravar. 

 

Na B3, o mercado de opções digitais 

apontava, na tarde de sexta-feira, 66% 

de chance de elevação de 1 ponto na Selic 

agora em março. Essa possibilidade, 

contudo, já chegou a ser de mais de 90%. 
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Além disso, o mercado passou a embutir 

probabilidades mais altas de um 

aumento de 1,25 ponto (20%) e de uma 

alta de 1,5 ponto (15%). 

 

“Na nossa ótica, mesmo com o cenário 

de choques mais perenes, o BC tem um 

orçamento total mais limitado para 

subir juros, dado o estágio adiantado do 

ciclo”, avalia Mirella Hirakawa, 

economista-sênior da AZ Quest. “Faz 

sentido agir conforme o planejado e 

reduzir a dose do ajuste.” 

 

Embora também aponte para uma 

desaceleração no ritmo, a economista-

chefe da Panamby Capital, Tatiana 

Pinheiro, observa que boa parte dos 

fatores advoga a favor da manutenção do 

ritmo. “A inflação surpreendeu para 

cima; as expectativas continuaram a ser 

revistas para cima; os preços das 

commodities em reais também 

aumentaram, a despeito da apreciação 

do real; até a atividade econômica veio 

um pouco melhor que o esperado... São 

indicadores que vão no sentido contrário 

a uma redução do ritmo de ajuste.” 

 

Um foco de atenção dos investidores, no 

atual ambiente de incerteza eleva, será a 

sinalização do Copom para os próximos 

passos. Há quem avalie que seria mais 

prudente o colegiado antecipar uma 

nova desaceleração de ritmo para a 

reunião de maio. É o caso de Fernando 

Honorato, economista-chefe do 

Bradesco, para quem o BC deverá voltar 

a enfatizar, como na última reunião, a 

defasagem da política monetária e, 

também, atribuir peso à transitoriedade 

do choque no balanço de riscos da 

inflação. 

 

“As projeções do cenário de referência 

do BC vão mudar significativamente, 

mas ele tem que supor alguma reversão 

do choque de commodities até o fim de 

2023, que é o horizonte que ele olha. Se 

não for assim, estaremos pensando em 

níveis de Selic acima de 13%, 

eventualmente, e isso contrataria um 

sacrifício muito grande para a 

atividade”, avalia Honorato. O Bradesco 

aumentou, na última semana, sua 

previsão de Selic no fim de ciclo, de 

11,75% para 12,75%, mas o economista 

espera ajustes mais moderados dos juros 

à frente para que haja tempo de o Copom 

observar os efeitos na economia. 

 

Além disso, o profissional afirma que o 

BC deve ressaltar o combate ao efeito 

secundário de um clássico choque de 

oferta como o atual. “Se não fizer isso, 

vai dar a entender que quer 

endogeneizar um choque externo de 

oferta, o que é como dizer que ele 

pretende combater plenamente esse 

efeito local da inflação global. Faz mais 

sentido, na verdade, dar ênfase ao 

combate aos choques secundários.” 

 

Para Hirakawa, da AZ Quest, o que resta 

ao BC “é desacelerar o ritmo mantendo o 

tom ‘hawkish’ [inclinado ao aperto 

monetário] para as próximas reuniões. 

“O Copom tem que seguir vigilante, mas 

ele deve alongar o ciclo com doses mais 

moderadas de aperto porque as 

expectativas de inflação para 2023, mais 

baixas que as de 2022, passam a ser o 

foco exclusivo dele após a reunião desta 

semana”, diz. 

 

Na outra ponta, o UBS BB passou a 

projetar elevação de 1,5 ponto 

percentual e Selic de 13,75%, diante do 

aumento dos preços de commodities e 

de energia, o que deve tornar a inflação 

deste ano e de 2023 maior que o 

anteriormente esperado e levar a uma 

normalização mais lenta dos preços 

relativos. Assim, é de “extrema 

importância” que nenhum banco 

central, em particular o brasileiro, 
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permita que as expectativas de inflação 

se movam para cima, sob o risco de 

perder o controle, apontam os 

economistas em nota a clientes. 

 

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

ia/2022/03/14/inflacao-sem-alivio-ja-

leva-mercado-a-ver-selic-mais-

alta.ghtml  
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Empresas 

Debate sobre preços e 
subsídios piora cenário para 
privatizações 
 
Ambiente de negócios para venda de 
refinarias da Petrobras se deteriora no 
Brasil 
 
Por André Ramalho e Gabriela 
Ruddy — Do Rio 
14/03/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Após 57 dias sem reajustes, a Petrobras 

aumentou em 18,7% a gasolina e 24,9% 

o diesel na semana passada e passou a 

ser alvo de críticas do presidente 

Bolsonaro — Foto: Brenno 

Carvalho/Agência O Globo 

 

O aumento da pressão política sobre os 

preços da Petrobras e a ameaça de um 

novo programa de subsídios para os 

combustíveis elevaram a percepção de 

risco dos investidores e podem colocar 

uma pá de cal na abertura do refino no 

país. Na avaliação de especialistas, achar 

compradores para as unidades 

colocadas à venda pela estatal já tinha se 

tornado uma missão pouco provável 

para 2022, mas o ambiente de negócios 

se deteriorou ainda mais na última 

semana. 

 

A inflação dos combustíveis entrou mais 

uma vez nos holofotes de Brasília e a 

criação de um programa de subsídios e 

até mesmo o congelamento temporário 

dos preços da Petrobras foram algumas 

das propostas colocadas sobre a mesa, 

na série de reuniões ministeriais com a 

petroleira, segundo fontes. Ao fim, 

nenhuma das alternativas prosperou, 

mas, no sábado, o presidente Jair 

Bolsonaro voltou a criticar os preços da 

Petrobras e não descartou os subsídios 

“se preciso for, para economia do Brasil 

não parar, não travar”. 

 

Em 2019, a Petrobras assumiu 

compromisso com o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) para vender oito refinarias até 

2021. Apenas uma foi, de fato, alienada 

até agora: a RLAM (BA), para o 

Mubadala, por US$ 1,8 bilhão. A 

petroleira também assinou contrato com 

o grupo Atem para alienação da Reman 

(AM); e com a F&M Resources, para 

venda da SIX (PR) - ainda não 

concluídos. 

 

O risco é que o processo de abertura do 

refino fique pela metade ou que, a 

depender dos resultados das eleições, as 

privatizações do setor sofram um revés. 

Presidenciáveis como Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) já 

disseram querer acabar com o 

alinhamento dos preços da Petrobras ao 

mercado internacional - condição 

necessária para que importadores e 

refinadores privados continuem 

operando no Brasil. 

 

A saída de atores privados do setor não é 

uma novidade no país. Em 2010, a 

Repsol decidiu vender sua fatia de 30% 

na Refap (RS), para a Petrobras, devido 

aos prejuízos com o controle de preços 

no Brasil. “Pode ser que, com o tempo, 

haja um ambiente político para isso 
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[reestatização das refinarias vendidas]. 

Não falo em quebrar contrato, mas que o 

negócio possa perder a atratividade para 

os compradores e a Petrobras recompre 

os ativos”, comenta o sócio da 

consultoria Leggio, Marcus D’Elia. 

 

Sob a condição de anonimato, um ex-

executivo da Petrobras faz uma ressalva: 

“A Repsol era sócia minoritária, não 

tinha poder de gestão. Os novos 

compradores estão se tornando donos 

das refinarias, com logística associada, e 

têm mais autonomia na gestão.” 

 

Encontrar compradores para as 

refinarias é uma tarefa difícil num 

cenário de incertezas ligadas à transição 

energética e à revisão do marco 

regulatório dos combustíveis no Brasil - 

além, claro, do fantasma da 

interferência nos preços. A Petrobras já 

chegou a ficar 57 dias sem reajustes 

neste ano. O congelamento foi quebrado 

na sexta-feira, quando a empresa 

aumentou em 18,7% a gasolina e 24,9% 

o diesel. Há quem tenha visto no 

aumento um sinal de independência da 

petroleira. O fato de o reajuste ter sido 

antecedido de uma série de conversas 

entre a estatal e o governo, por outro 

lado, alimentou a percepção de riscos 

sobre interferência na companhia. 

 

“A recomposição apenas parcial [do 

reajuste], pelo que parece ser por 

pressão política, denota a disposição, 

tímida ainda, de intervenção de preços e, 

certamente, impacta negativamente a 

percepção de risco de investidores 

interessados no mercado de refino e, 

consequentemente, no processo de 

desinvestimento da Petrobras, disse o 

sócio do Campos Mello Advogados, 

Alexandre Calmom. 

 

Para a diretora de downstream 

[abastecimento] do Instituto Brasileiro 

do Petróleo (IBP), Valéria Lima, a 

sinalização que a Petrobras deu ao 

reajustar os preços pode ser um sinal 

positivo para investidores. Ela se diz 

otimista com o avanço da abertura do 

setor, mas reconhece que o debate sobre 

os preços atrasa o processo. “O mercado 

está muito volátil, possíveis investidores 

podem ter recuado.” 

 

A primeira tentativa da Petrobras de 

vender a Refap (RS), Repar (PR) e a 

Rnest (PE) foi malsucedida. A intenção 

da empresa é relançar as negociações em 

2022. Em fevereiro, o diretor financeiro, 

Rodrigo Araujo, afirmou que segue em 

conversas com o Cade e que espera 

“evoluir em 2022 quanto ao melhor 

momento” para a retomada dos 

processos. É pouco provável, contudo, 

que algo avance este ano. Executivos da 

Petrobras já sinalizaram que as ofertas 

não devem ser recebidas antes das 

eleições. 

 

“Para este ano, realmente, a 

possibilidade de acontecer alguma nova 

venda é praticamente nenhuma. Para 

retomar esses processos, temos primeiro 

que sair dessa crise para poder reavaliar, 

e isso vai depende também do resultado 

das eleições”, avalia Marcus D’Elia. 

 

O consultor não aposta numa 

desistência dos compradores que já 

assinaram contrato para aquisição de 

ativos. No caso da Reman, D’Elia cita 

que a refinaria opera num mercado mais 

isolado, menos exposto à concorrência 

com a Petrobras. Resta saber como o 

Cade se posicionará, depois de ter 

declarado o ato de concentração da 

Reman como complexo. O grupo Atem 

esclareceu que os seus planos “estão 

sendo afetados com a crise”, mas que 

“continua otimista” e “procurará 

equacionar as questões imediatas junto 

às autoridades, aos governos, às 
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entidades de classe e a todos os 

envolvidos”. 

  

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/14/debate-sobre-precos-
e-subsidios-piora-cenario-para-
privatizacoes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/debate-sobre-precos-e-subsidios-piora-cenario-para-privatizacoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/debate-sobre-precos-e-subsidios-piora-cenario-para-privatizacoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/debate-sobre-precos-e-subsidios-piora-cenario-para-privatizacoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/debate-sobre-precos-e-subsidios-piora-cenario-para-privatizacoes.ghtml


11 

 

 
 

Empresas 

Gol tem forte retomada na 
demanda no 4º tri, mas 
câmbio e não recorrentes 
mantêm prejuízo 
 
Companhia aérea registrou um prejuízo 
de R$ 2,8 bilhões no período, 
revertendo o lucro líquido de R$ 16,9 
milhões em igual período de 2020 
 
Por Cristian Favaro, Valor — São Paulo 
14/03/2022 09h00  Atualizado há 54 
minutos 

 
A companhia aérea Gol registrou um 

prejuízo de R$ 2,8 bilhões no quarto 

trimestre, revertendo o lucro líquido de 

R$ 16,9 milhões em igual período de 

2020. Os dados, entretanto, são 

fortemente influenciados por despesas 

não recorrentes e variação cambial. 

Excluindo tais fatores, a companhia teria 

reportado um prejuízo líquido de R$ 

682,1 milhões no trimestre, queda de 

20,9% na comparação com os números 

ajustados do ano passado. 

 

No ano, o prejuízo líquido foi de R$ 7,2 

bilhões, crescimento de 20,6%. 

Considerando ajustes, o prejuízo líquido 

saltou 56,6%, para R$ 3,6 bilhões. 

 

A empresa conseguiu registrar uma 

robusta recuperação na demanda no 

quarto trimestre, quando foram 

transportados 6,5 milhões de 

passageiros, crescimento de 26,1% na 

comparação anual. O volume, 

entretanto, ainda está 32% abaixo do 

reportado em igual trimestre de 2019, 

antes dos impactos da pandemia. No 

ano, foram transportados 18,966 

milhões de passageiros, alta de 13,1% 

contra 2020, mas 47,9% abaixo do que 

em 2019. 

 

Mesmo com os desafios, a empresa 

conseguiu elevar a sua receita líquida 

por assento quilômetro ofertado 

(chamado de RASK), que foi de R$ 

0,3315 no trimestre, 34,9% acima do 

quarto trimestre de 2020 e 15,5% 

superior em relação ao mesmo período 

de 2019. 

 

O lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda, na 

sigla em inglês) ajustado da empresa 

fechou o trimestre em R$ 1,052 bilhão, 

alta de 88,4% na comparação com igual 

período de 2020. A margem ebitda foi de 

36%, contra 29,5% um ano antes. Em 

2021, o Ebitda ajustado da empresa foi 

de R$ 2,093 bilhões (margem de 

28,2%), queda de 15,2% na comparação 

com 2020 (margem de 38,7%). 

 

A receita operacional líquida trimestral 

foi de R$ 2,9 bilhões, representando um 

acréscimo de 54,5% quando comparada 

a igual trimestre de 2020. As receitas de 

transporte de cargas apresentaram 

redução de 33,9%, para R$ 113,5 

milhões. 

 

A empresa teve uma despesa financeira 

líquida ao fim do trimestre de R$ 1,092 

bilhão, contra um resultado positivo de 

R$ 401,7 milhões um ano antes. 

 

 
— Foto: Roberto Moreyra/Agência O 

Globo 
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Mesmo com as dificuldades impostas 

pela pandemia, a Gol conseguiu manter 

seus indicadores no quarto trimestre de 

2021 acima de níveis vistos em 2019. A 

receita líquida por assento quilômetro 

ofertado (Rask) foi de R$ 0,3315, maior 

em 34,9% versus o igual trimestre de 

2020 e 15,5% maior em relação aos três 

últimos meses de 2019. 

 

O yield médio por passageiro no quarto 

trimestre (ou seja, o valor médio pago 

por um passageiro para voar um 

quilômetro) alcançou R$ 0,3858, um 

aumento de 40% contra 2020 e de 16,3% 

versus o 2019. Segundo a empresa, o 

resultado do yield foi positivamente 

influenciado pela otimização na gestão 

do inventário de assentos da companhia, 

pós integração completa da Smiles e 

investimentos em tecnologia e sistemas 

de TI. 

 

O custo por assento quilômetro ofertado 

(Casj) foi de R$ 0,5299, alta de 84,7% na 

comparação com 2020. Excluindo 

combustíveis, o Cask foi de R$0,4145, 

alta de 94,8%. Ajustado por despesas 

não recorrentes, o Cask recorrente foi de 

R$0,2343, um aumento de 16,8% 

 

Já a receita de passageiros dividida pelo 

total de assentos-quilômetro disponíveis 

(Pask) foi de R$ 0,3186, alta de 42,6% na 

comparação com igual trimestre de 

2020. No trimestre, a empresa registrou 

taxa de ocupação média de 82,6% alta de 

1,5 ponto percentual na comparação 

com o quarto trimestre de 2020. 

 

No fim do quarto trimestre, a liquidez 

total (caixa, aplicações financeiras e 

contas a receber) era de R$ 1,7 bilhão, 

queda de 33,6% na comparação com 

2020. 

A dívida líquida ajustada fechou o 

trimestre em R$ 20,3 bilhões, alta de 

37,7%. 

 

A relação dívida líquida (incluindo 7 

vezes os pagamentos anuais de 

arrendamentos e excluindo bônus 

perpétuos) sobre o Ebitda ajustado 

últimos doze meses foi de 9,7x no fim do 

ano passado, contra 6,2 vezes um ano 

antes. A empresa espera encerrar o ano 

com o indicador perto de 8 vezes. 

 

Projeções 
 
A Gol espera alcançar uma frota 

operacional no final deste ano de 122 

aeronaves, contra 97 no final do ano 

passado. Em dezembro de 2021, a 

empresa tinha 102 pedidos firmes para 

aquisição de Max, sendo 80 do Max-8 e 

22 do Max-10. 

 

A empresa destacou que recentemente 

assinou acordos para aquisição de 26 

aeronaves adicionais Boeing 737 Max-8, 

que irão substituir modelos 737-800 

NGs. A companhia opera atualmente 23 

aeronaves 737 Max e devolveu 16 B737 

NGs nos últimos 18 meses. 

 

“Como resultado dos novos acordos, até 

o final de 2022 a Gol deverá contar com 

44 aeronaves 737 Max 

(aproximadamente 32% da frota total). 

Com os atuais compromissos de compra 

do 737 Max, a Gol espera ter uma frota 

50% composta por Max até 2025”, disse 

a empresa. 

 

Ao final do quarto trimestre, a frota total 

da Gol era de 135 aeronaves Boeing 737, 

sendo 112 NGs e 23 Max. No quarto 

trimestre de 2020 a companhia contava 

com 127 aeronaves, sendo sete Max (não 

operacionais). A idade média da frota da 

empresa foi de 10,7 anos ao final do ano 

passado. 
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Além disso, diante do cenário atual de 

disparada nos preços do petróleo, 

devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, 

a Gol anunciou nesta segunda-feira (14) 

uma piora nas suas estimativas para 

2022, na esteira de um aumento 

esperado de aproximadamente 30% no 

querosene de aviação (QAV) brasileiro 

desde o início do ano. 

 

A aérea divulgou que espera fechar 2022 

com uma receita líquida total de R$ 13,7 

bilhões, contra R$ 14 bilhões previsto 

anteriormente. Já a margem ebitda deve 

ficar em 24%, queda de 1 ponto 

percentual na comparação com a 

previsão anterior. A margem ebit 

também foi cortada em 1 ponto 

percentual, para 10%. 

 

Para o fechamento do ano, a empresa 

espera agora um preço médio para o 

QAV de R$ 4,3 por litro, alta de 13,15% 

na comparação com o valor anterior, de 

R$ 3,8. 

 

O grupo espera ainda que sua 

alavancagem (medida pela dívida 

líquida sobre o ebitda) salte para 8 vezes, 

contra 7 vezes esperado anteriormente 

para o fechamento de 2022. 

 

A empresa irá ainda fazer ajuste na sua 

frota, com a redução de cinco aeronaves 

na sua previsão de frota operacional 

média, que agora está em 100-105 

aeronaves, contra 105-110 antes. 

 

“Para 2022, a companhia manterá o foco 

na transformação da frota e prevê, que 

até o final do ano, 44 aeronaves 737-Max 

estejam em operação, representando 

cerca de 32% da frota total. Como 

resultado desse processo de 

modernização, a Gol espera redução de 

aproximadamente 8% no seu custo 

unitário (Cask)”, disse a empresa. A 

estimativa é registrar um Cask 

(excluindo combustíveis) de R$ 0,33 – 

previsão não alterada. 

 

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

cia/2022/03/14/gol-tem-forte-

retomada-na-demanda-no-4-tri-mas-

cmbio-e-no-recorrentes-mantm-

prejuzo.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/gol-tem-forte-retomada-na-demanda-no-4-tri-mas-cmbio-e-no-recorrentes-mantm-prejuzo.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/gol-tem-forte-retomada-na-demanda-no-4-tri-mas-cmbio-e-no-recorrentes-mantm-prejuzo.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/gol-tem-forte-retomada-na-demanda-no-4-tri-mas-cmbio-e-no-recorrentes-mantm-prejuzo.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/gol-tem-forte-retomada-na-demanda-no-4-tri-mas-cmbio-e-no-recorrentes-mantm-prejuzo.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/14/gol-tem-forte-retomada-na-demanda-no-4-tri-mas-cmbio-e-no-recorrentes-mantm-prejuzo.ghtml
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Legislação 

AGU defende cobrança só em 
2023 do diferencial do ICMS 
 
Ao menos sete tribunais suspenderam 
as liminares que adiavam o pagamento 
do Difal 
 
Por Adriana Aguiar e Joice Bacelo — De 
São Paulo e Rio 
14/03/2022 05h04  Atualizado há uma 
hora 

 

 
André Horta: Estados precisam saber 

com qual orçamento podem contar — 

Foto: Divulgação 

 

Os contribuintes ganharam um 

reforço na briga que travam com 

os Estados sobre 

a cobrança do diferencial de 

alíquotas (Difal) 

do ICMS no comércio eletrônico. A 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

apresentou parecer ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) defendendo 

o início dos pagamentos somente 

em 2023. Esse posicionamento ocorre 

em meio à derrubada de 

liminares nos Tribunais de Justiça 

(TJ). 

 

Pelo menos 118 decisões que atendiam 

os pedidos dos contribuintes para adiar 

a cobrança do Difal haviam sido 

suspensas, até sexta-feira, por 

presidentes de sete tribunais: Espírito 

Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco, 

Piauí, Santa Catarina e Distrito 

Federal. 

 

Os presidentes têm levado em 

consideração, principalmente, o 

impacto da discussão aos cofres 

públicos. Segundo os Estados, sem o 

Difal, haveria perda de R$ 9,8 

bilhões na arrecadação deste ano. 

 

As decisões mais recentes foram dadas 

no Piauí, em Santa Catarina e no Distrito 

Federal. No TJ-DF foram suspensas, de 

uma só vez, 25 liminares (processo nº 

0706978-14.2022.8.07.0000). No TJ-

SC, 22 decisões (processo nº 5010518-

52.2022. 8.24.0000). 

 

No Piauí, o presidente do Tribunal de 

Justiça, desembargador José Ribamar 

Oliveira, foi ainda mais radical. 

Determinou a suspensão de todas as 

liminares proferidas - sem detalhar a 

quantidade - e as que vierem a ser 

concedidas após a sua decisão (processo 

nº 0751242-13.2022.8.18.0000). 

 

Pesou, para ele, o potencial efeito 

multiplicador das liminares. Citou que a 

Secretaria de Fazenda vem recebendo 

uma média diária de 30 mandados 

oriundos de ações judiciais sobre o tema. 

O Estado alegava que, se as liminares 

prevalecessem, deixaria de arrecadar 

cerca de R$ 100 milhões neste ano. 

 

Antes desses três tribunais, o Ceará já 

tinha decidido suspender 13 liminares e 

Pernambuco, três. No Espírito Santo, o 
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TJ-ES derrubou 30. Todas prorrogavam 

a cobrança para 2023. Na Bahia, foram 

24, que adiavam os recolhimentos por 

90 dias. 

 

Toda essa discussão surgiu com o atraso 

na publicação, pela União, da lei 

complementar exigida pelo STF para a 

cobrança. Aprovada pelo Congresso 

Nacional em 20 de dezembro, a norma, 

de nº 190, só foi sancionada em janeiro. 

Como o ano já tinha virado, os 

contribuintes passaram a defender que o 

Difal só poderia valer em 2023. 

 

Os Estados, porém, defendem a 

cobrança imediata. Alegam não se tratar 

de aumento de imposto ou novo tributo, 

sendo desnecessário cumprir tanto a 

noventena (90 dias para início da 

cobrança a partir da publicação da lei) 

quanto a anterioridade anual (prazo de 

um ano). 

 

Essa questão referente ao prazo de 

vigência da lei foi levada ao STF. São 

duas ações: uma da Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos (Abimaq), a ADI 7066, e 

a outra ajuizada por Alagoas, a ADI 

7070. 

 

O parecer da AGU foi apresentado 

nessas ações, sob a relatoria do ministro 

Alexandre de Moraes. Consta no 

documento que a Lei Complementar nº 

190 disciplina regras relativas à 

obrigação tributária, sujeição passiva, 

base de cálculo e alíquotas e a créditos de 

ICMS. Por esse motivo, frisa, “não há 

como escapar de que há, 

potencialmente, conteúdo normativo e 

consequências aptos à submissão às 

regras da anterioridade”. 

 

Para André Horta, diretor institucional 

do Comitê Nacional dos Secretários de 

Fazenda, Finanças, Receita e Tributação 

dos Estados e Distrito Federal 

(Comsefaz), essa interpretação cria um 

benefício fiscal para o mercado de 

marketplace, que representaria, 

segundo ele, uma pequena parte do 

mercado brasileiro. 

 

Segundo Horta, os governadores devem 

se reunir, em breve, com o ministro 

Alexandre de Moraes e vão pedir pressa 

na resolução desse caso. “Precisam saber 

com qual orçamento podem contar e 

acreditam numa solução para o lado dos 

Estados e do comércio”, afirma. 

 

Maurício Faro, sócio do escritório BMA, 

avalia que os Estados optaram pelo 

caminho mais fácil da suspensão das 

liminares, único e exclusivamente 

pensando na perspectiva de 

arrecadação. A solução, acrescenta, seria 

todos trabalharem para contribuir com o 

julgamento das ADIs, enfrentando o 

mérito da discussão e não só seu impacto 

financeiro. 

 

O advogado Gabriel Baccarini, do 

escritório Cascione, alerta que se as 

empresas não forem liberadas do 

pagamento neste ano, há risco de, 

mesmo vencendo no futuro, não 

conseguirem a restituição dos valores. 

Ele cita uma regra do Código Tributário 

Nacional (CTN). 

 

Trata-se do artigo 166. Por esse 

dispositivo, o contribuinte, em caso de 

tributo que comporta a transferência do 

encargo financeiro - como o ICMS, que é 

repassado no preço da mercadoria -, só 

pode pedir a restituição de valores 

recolhidos indevidamente se comprovar 

que não repassou a cobrança ou tem 

autorização da pessoa que efetivamente 

suportou esse encargo. 

 

“Essa autorização, na prática, é quase 

impossível para grandes empresas que 
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vendem para milhões de pessoas. E, não 

repassar no preço, que seria uma 

alternativa, pode gerar prejuízo se lá na 

frente ficar decidido que a cobrança era 

devida”, diz. 

 

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

cia/2022/03/14/agu-defende-

cobranca-so-em-2023-do-diferencial-

do-icms.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/14/agu-defende-cobranca-so-em-2023-do-diferencial-do-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/14/agu-defende-cobranca-so-em-2023-do-diferencial-do-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/14/agu-defende-cobranca-so-em-2023-do-diferencial-do-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/14/agu-defende-cobranca-so-em-2023-do-diferencial-do-icms.ghtml
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Economia 

Com petróleo russo sob 
sanção, navios-tanques do 
país ficam sem rumo no 
oceano há mais de uma 
semana 
 
Nove petroleiros de estatal russa estão 
impedidos de atracar no Reino Unido e 
no Canadá 
 
Bloomberg News 
13/03/2022 - 13:04 
 

Nove navios de propriedade da empresa 

russa Sovcomflot PJSC estão ociosos no 

mar há mais de uma semana Foto: 

Reprodução 

 

MOSCOU — Com o petróleo russo sob 

sanção, a gigantesca frota de petroleiros 

oceânicos da Rússia está começando a 

parar. Nove navios Aframax, de 

propriedade da Sovcomflot PJSC, estão 

ociosos no mar há mais de uma semana 

após descarregar suas cargas, de acordo 

com dados de rastreamento de navios 

monitorados pela Bloomberg. Isso é 

mais de um quarto dos navios-tanque da 

empresa operando nas costas da Europa 

e da América do Norte. 

 

A Sovcomflot é de propriedade 

majoritária do governo russo, que detém 

83% das ações da empresa, mostram 

dados compilados pela Bloomberg. O 

Conselho de Administração de 10 

pessoas inclui vários vice-ministros da 

Federação Russa, de acordo com seu 

site. 

 

Procurada pela reportagem, a empresa 

não respondeu a um pedido de 

comentário. 

 

Apesar das sanções impostas pelos 

Estados Unidos e aliados, a frota da 

Sovcomflot não está sujeita a medidas 

que a impeçam de negociar, mas países 

como Reino Unido e Canadá não estão 

permitindo que navios russos atraquem 

após a invasão da Ucrânia pela Rússia. 

 

Também houve uma cautela entre as 

empresas petrolíferas sobre comprar 

petróleo do país, enquanto os EUA e o 

Reino Unido anunciaram planos para 

parar de importar suprimentos da 

Rússia. 

 

Os navios-tanque Aframax podem servir 

à maioria dos portos de petróleo do 

mundo e são comumente usados para 

remessas de petróleo bruto de curta e 

média distância, bem como para 

entregas de produtos refinados. Os 

navios de médio porte são amplamente 

utilizados no Mediterrâneo, no Mar do 

Norte, no Mar Negro e no Báltico. 

 

Navios-tanque Aframax são comumente 

usados para remessas de petróleo bruto 

de curta e média distância Foto: 

Divulgação 

 

https://oglobo.globo.com/economia/eua-reino-unido-barram-petroleo-da-russia-ue-anuncia-plano-para-reduzir-dependencia-do-gas-25423746
https://oglobo.globo.com/economia/eua-reino-unido-barram-petroleo-da-russia-ue-anuncia-plano-para-reduzir-dependencia-do-gas-25423746
https://oglobo.globo.com/mundo/guerra-na-ucrania/
https://oglobo.globo.com/economia/guerra-na-ucrania-estados-unidos-vao-banir-importacao-de-vodca-caviar-russos-25428507
https://oglobo.globo.com/economia/guerra-na-ucrania-estados-unidos-vao-banir-importacao-de-vodca-caviar-russos-25428507
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Depois de descarregar suas cargas, os 

navios normalmente saíam para pegar a 

próxima remessa, talvez ficando ociosos 

por um ou dois dias aguardando ordens. 

Os problemas para a Sovcomflot podem 

piorar, com outros quatro navios-tanque 

parados por menos de uma semana após 

descarregar em portos europeus. 

 

Sem problemas no Pacífico 
 
Toda a frota de navios-tanque da 

Sovcomflot totaliza cerca de 110 

embarcações, segundo dados da 

Clarksons Research Services Ltd., 

unidade da maior corretora de navios do 

mundo. Essas embarcações variam de 

pequenos navios que transportam 

produtos petrolíferos, até petroleiros 

gigantes que podem transportar mais de 

dois milhões de barris de petróleo bruto, 

mostram dados de rastreamento de 

navios. 

 

A empresa possui 52 Aframaxes, 

tornando-se a maior proprietária de tais 

embarcações no mundo, segundo 

Clarksons. Cerca de um terço desses 

navios são observados operando no 

Oceano Pacífico, onde não parecem 

sofrer as mesmas dificuldades que os das 

águas europeias. 

 

Aproximadamente metade desses 

navios do Pacífico são usados como 

navios-tanque para projetos de petróleo 

na ilha de Sakhalin, e têm um fluxo 

constante de cargas, principalmente 

indo para a China. 

  

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

m-petroleo-russo-sob-sancao-navios-

tanques-do-pais-ficam-sem-rumo-no-

oceano-ha-mais-de-uma-semana-

25430892  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/com-petroleo-russo-sob-sancao-navios-tanques-do-pais-ficam-sem-rumo-no-oceano-ha-mais-de-uma-semana-25430892
https://oglobo.globo.com/economia/com-petroleo-russo-sob-sancao-navios-tanques-do-pais-ficam-sem-rumo-no-oceano-ha-mais-de-uma-semana-25430892
https://oglobo.globo.com/economia/com-petroleo-russo-sob-sancao-navios-tanques-do-pais-ficam-sem-rumo-no-oceano-ha-mais-de-uma-semana-25430892
https://oglobo.globo.com/economia/com-petroleo-russo-sob-sancao-navios-tanques-do-pais-ficam-sem-rumo-no-oceano-ha-mais-de-uma-semana-25430892
https://oglobo.globo.com/economia/com-petroleo-russo-sob-sancao-navios-tanques-do-pais-ficam-sem-rumo-no-oceano-ha-mais-de-uma-semana-25430892
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Economia 

Marcas mais caras 'somem' 
nos supermercados, e 
empresas mudam embalagens 
para não prejudicar vendas 
 
Estratégia busca adaptação a mudanças 
no carrinho do consumidor, 
pressionado pela inflação 
 
Raphaela Ribas e Letícia Lopes 
14/03/2022 - 04:34 / Atualizado em 
14/03/2022 - 11:04 
 

Com a inflação apertando o bolso, o 

consumidor tirou itens mais caros do 

carrinho no supermercado. Entraram os 

mais acessíveis e de marca própria das 

varejistas Foto: Maria Isabel Oliveira / 

Agência O Globo 

 

RIO - As grandes marcas e redes de 

supermercados decidiram mexer em seu 

portfólio, a fim de acompanhar as 

mudanças no carrinho dos 

consumidores provocadas pela 

inflação, há seis meses na casa dos 10%, 

considerando o acumulado em 12 meses. 

A guerra na Ucrânia agrava o quadro 

inflacionário, que está com tendência de 

alta. 

 

As gôndolas passaram a dar destaque a 

rótulos mais baratos, e muitas vezes 

desconhecidos, além dos de marca 

própria. Itens mais acessíveis foram 

para as prateleiras do alto, à altura dos 

olhos do comprador, e os mais caros 

desceram, ou até sumiram. 

Basta percorrer alguns mercados para 

ver a mudança. Em uma rede na Zona 

Norte do Rio, as tradicionais marcas de 

sabão em pó deram lugar à linha própria 

do estabelecimento. O mesmo com 

alguns tipos de biscoito. Em outra, 

também na Zona Norte, havia apenas 

um rótulo de açúcar refinado à 

disposição. 

 

Pelo lado das empresas, a Nestlé, por 

exemplo, vem adaptando o tamanho de 

suas porções, e a P&G criou embalagens 

maiores, mais econômicas. O Carrefour 

investiu na marca própria e congelou 

preços. E a rede paranaense Condor 

ampliou o mix de produtos mais em 

conta e tirou das gôndolas vinhos e 

chocolates que não tinham saída devido 

ao preço salgado. 

 

Impacto direto 
 
No Rio, mais de 80% dos supermercados 

substituíram marcas caras por outras 

que pesam menos no bolso em 

alimentação, higiene e limpeza, 

conforme levantamento feito em janeiro 

pela Associação de Supermercados do 

Estado do Rio de Janeiro (Asserj). 

 

— Há hoje três fatores que apertam a 

renda dos brasileiros: a inflação, o 

desemprego e as dívidas. Tudo isso 

pressiona o consumidor a escolher itens 

mais baratos — diz Guilherme Mercês, 

consultor da Asserj. — Isso se reflete 

diretamente na forma como os produtos 

são oferecidos e como são dispostos nas 

gôndolas. 

 

O diretor de Operações da rede 

paranaense Condor, Maurício Bendixen, 

explica que cada gôndola de cada 

mercado é analisada visando melhorar o 

uso do espaço: 

 

— Fazemos um mix e vamos 

acompanhando a saída dos produtos. Na 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-inflacao-sobe-101-em-fevereiro-maior-alta-para-mes-desde-2015-25427386
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pandemia, trouxemos mais os de 

segunda linha e demos mais espaço para 

eles nas gôndolas. Chegamos a tirar 

alguns itens que eram muito caros. 

 

Segundo ele, nos alimentos, os 

consumidores trocaram até mesmo 

produtos de alta fidelidade às marcas, 

como arroz e café. Na limpeza, deram 

prioridade às embalagens maiores. 

 

A P&G Brasil, por exemplo, lançou a 

versão de três litros do amaciante 

Downy. 

 

— Observamos a busca por tamanhos 

maiores, tendo assim descontos na 

unidade ou no litro do que é comprado. 

Isso é notório nas fraldas — conta 

Marcos Bauer, diretor sênior de 

Inteligência de Mercado e 

Desenvolvimento de Categorias da P&G. 

 

O Carrefour não só percebeu a mudança 

de interesses do consumidor como viu 

sua marca própria, hoje com mais de 

4.500 itens, crescer em produtos antes 

dominados pelas líderes de mercado. As 

vendas cresceram 50% nos últimos dois 

anos e hoje correspondem a quase 20% 

do total. 

 

Para Allan Hock, diretor de marca 

própria do Carrefour, é significativo 

penetrar em categorias antes 

inimagináveis, com recompra: 

 

— Isso significa que o cliente comprou e 

gostou. As fraldas e as cápsulas de café 

da nossa marca vendem mais que as 

líderes de mercado. Nossa ração para 

cachorro, que é um mercado 

com players muito fortes, também 

cresceu e corresponde a cerca de 20% 

das vendas da categoria. 

 

O empurrão para seus produtos também 

vem do congelamento de preços que a 

empresa fez na pandemia e que pretende 

retomar neste ano. Hock conta ainda 

que o Carrefour estuda desenvolver 

embalagens maiores para produtos 

comprados em grande quantidade, 

como limpeza e fraldas, desde que haja 

redução de custo. 

 

— Estamos levando menos e pagando 

mais. A compra lá para casa era 

suficiente para o mês inteiro, e dava uns 

R$ 700, R$ 800. Agora pago R$ 1,3 mil, 

R$ 1,5 mil, e com as compras bem 

menores — conta a aposentada Leonor 

Silva, de 85 anos, que com um genro 

sustenta uma família de oito, entre filhos 

e netos. 

 

Pesquisa mostra trocas 
 
Outra que adaptou o portfólio foi a 

Bimbo Brasil, dona das marcas Pullman, 

Plusvita, Nutrella e Ana Maria. Houve 

desaceleração na venda de itens de 

maior valor, como pães de forma 

saudáveis, tortilhas e minibolos, comuns 

no lanche da escola. Mas cresceu o 

consumo básico do pão de forma 

tradicional e dos bolos. 

 

Estudo da consultoria Kantar, exclusivo 

para O GLOBO, identificou as principais 

alterações nos carrinhos de compras de 

2020 para 2021. Em higiene, beleza e 

limpeza, a troca de marca é mais 

recorrente. Para alguns produtos de 

mercearia doce e bebidas, o consumidor 

costuma manter suas preferências. Já a 

carne é substituída. 

 

— Nos itens básicos, que mais têm 

sofrido impacto da inflação, como 

farinha, óleo, café e feijão, o consumidor 

costuma equilibrar entre diminuir o 

volume ou migrar para marcas mais 

baratas — ressalta a diretora de Usage da 

divisão Worldpanel da Kantar, Aurélia 

Vicente. 
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Na cesta de compras da diarista Marlene 

Adão, de 58 anos, a marca tradicional de 

sabão em pó foi substituída por uma 

inferior, mais barata. O tomate e a 

cenoura saíram do cardápio, e carne e 

legumes, só quando há alguma 

promoção boa. 

 

— Vou vendo os anúncios na televisão, e 

conforme vou precisando e o preço está 

bom, venho ao mercado — desabafa a 

moradora de Botafogo, na Zona Sul, que 

vive com marido, filha e neto. 

 

Já a aposentada Maria Ricardina Araújo, 

de 64 anos, adotou outra estratégia: 

 

— Como moro sozinha, preferi não 

substituir as marcas de que gosto, mas, 

se está muito caro, não compro. Na 

semana passada, por exemplo, o maço 

do coentro estava a R$ 4. Voltei para 

casa sem. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
arcas-mais-caras-somem-nos-
supermercados-empresas-mudam-
embalagens-para-nao-prejudicar-
vendas-25431288  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/marcas-mais-caras-somem-nos-supermercados-empresas-mudam-embalagens-para-nao-prejudicar-vendas-25431288
https://oglobo.globo.com/economia/marcas-mais-caras-somem-nos-supermercados-empresas-mudam-embalagens-para-nao-prejudicar-vendas-25431288
https://oglobo.globo.com/economia/marcas-mais-caras-somem-nos-supermercados-empresas-mudam-embalagens-para-nao-prejudicar-vendas-25431288
https://oglobo.globo.com/economia/marcas-mais-caras-somem-nos-supermercados-empresas-mudam-embalagens-para-nao-prejudicar-vendas-25431288
https://oglobo.globo.com/economia/marcas-mais-caras-somem-nos-supermercados-empresas-mudam-embalagens-para-nao-prejudicar-vendas-25431288
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Projeção para inflação salta 
para 6,45% em 2022 após 
mega-aumento de 
combustíveis 
 
Há um mês, a projeção era de 5,50%; 
após a nona alta consecutiva, a 
estimativa do IPCA para 2022 já está 
1,45 ponto porcentual acima do teto da 
meta estabelecida para este ano, de 5% 
 
Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo 
14 de março de 2022 | 09h40 
Atualizado 14 de março de 2022 | 10h57 
 
Brasília - Após o mega-aumento de 

combustíveis anunciado 

pela Petrobras na semana passada, os 

economistas do mercado financeiro 

aumentaram de 5,65% para 6,45% a 

estimativa para o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), a inflação oficial. 

 

Há um mês, a projeção era de 5,50%. 

Além disso, o Relatório 

Focus divulgado nesta segunda-feira, 

14, pelo Banco Central, também 

mostrou altas nas projeções para 2023 e 

2024, indicando uma desancoragem 

mais ampla a dois dias da decisão 

do Comitê de Política Monetária 

(Copom), o órgão que define a taxa 

básica de juros do País. 

 

Sede do Banco Central do 

Brasil; Relatório Focus divulgado nesta 

segunda-feira, 14, pelo Banco 

Central, mostrou altas nas projeções da 

inflação oficial para 2023 e 2024 Foto: 

André Dusek/Estadão - 9/1/2018 

 

Após a nona alta consecutiva, a 

estimativa do IPCA para 2022 já está 

1,45 ponto porcentual acima do teto da 

meta estabelecida para este ano, de 5%, 

apontando probabilidade cada vez 

maior de novo descumprimento pelo BC 

de seu mandato principal em 2022, após 

o desvio de 4,81 pontos porcentuais em 

2021, quando o IPCA foi de 10,06%. O 

alvo central é de 3,50%, com tolerância 

de 1,50 ponto porcentual para cima e 

para baixo (2,00%). 

 

O salto da projeção para o IPCA de 2022 

no Relatório Focus desta semana é o 

maior em quase 20 anos, segundo 

levantamento realizado pelo economista 

Leonardo França Costa, da ASA 

Investments, a pedido do 

Estadão/Broadcast. 

 

A estimativa para o IPCA deste ano 

disparou 0,80 ponto porcentual, de 

5,65% para 6,45%, como consequência 

do novo rali dos preços de commodities, 

como o petróleo, diante da guerra na 

Ucrânia, e de surpresas de alta em dados 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil#:~:text=O%20Banco%20Central%20do%20Brasil,Conselho%20Monet%C3%A1rio%20Nacional%20(CMN).
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
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de inflação corrente, como o IPCA de 

fevereiro (1,01%). 

 

De 25 de outubro para 1º de novembro 

de 2002, a mediana para o IPCA 2003 

subiu 1,10 ponto porcentual, de 7,10% 

para 8,20%, o maior avanço da série 

histórica do Focus, iniciada 3 de janeiro 

de 2000. Naquela época, a cotação do 

dólar disparou devido ao temor do 

mercado com a eleição ao Planalto do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT). 

 

Para um mesmo ano, o avanço apurado 

no Focus de hoje é recorde, segundo o 

economista-chefe do Banco Alfa, Luis 

Otavio de Souza Leal. Da mesma forma, 

o salto de 0,69 ponto porcentual da 

mediana para o IPCA de 2022 do dia 10 

para o dia 11 de março (5,76% para 

6,45%) foi o maior da série do Sistema 

de Expectativas do Banco Central. 

 

Além da disparada da mediana de 2022, 

o Focus também mostrou aumento das 

projeções de 2023 (3,51% para 3,70%) e 

2024 (3,10% para 3,15%), que se 

distanciaram mais do centro da meta de 

3,25% e 3,00%, respectivamente. As 

projeções alteradas os últimos cinco dias 

úteis também sugerem que o movimento 

de alta pode continuar em 2022 (6,54%) 

e 2023 (3,72%). 

 

A dois dias do Copom, a deterioração 

forte do cenário inflacionário para este e 

os próximos anos colocam mais pressão 

sobre o Banco Central que, em fevereiro, 

havia indicado a intenção de reduzir o 

ritmo de alta de juros, que há três 

reuniões é de 1,50 ponto porcentual. 

 

Para Souza Leal, o quadro de inflação 

mais pressionado sugeriria, em 

condições normais, uma dose mais forte 

de aperto monetário para domar as 

expectativas. “Entretanto, a situação 

está longe de ser normal e acho que o BC 

pode optar por ‘não fazer marola’ e 

manter a ideia inicial de subir 1,00 ponto 

porcentual”, diz o economista, 

reforçando sua projeção de alta da Selic 

de 10,75% para 11,75% ao ano no Copom 

desta semana. 

 

Essa também é a expectativa apontada 

no Sistema de Expectativas do BC. 

Depois, as medianas apontam para alta 

de 12,50% em maio (mais 0,75 ponto) e 

um ajuste final em junho, para 12,75% 

(mais 0,25 ponto), nível em que a Selic 

seria mantida até o fim deste ano. Na 

pesquisa do Projeções Broadcast, 44 de 

53 instituições apostam em alta de 1pp, 

para 11,75%, já oito veem elevações 

maiores. 

 

Segundo o economista Silvio Campos 

Neto, sócio da Tendências Consultoria, o 

movimento forte do Focus desta 

segunda não surpreende, dado o 

reajuste dos combustíveis e a percepção 

de pressões ainda bem disseminadas no 

IPCA. 

 

“O contágio de 2023 via maior inércia 

também é difícil de evitar. De fato, o 

quadro inflacionário segue adverso e 

isso mantém a política monetária sob 

pressão, mas não creio em alta de 1,25 

ponto porcentual, dado que já estamos 

num estágio avançado de ajuste. Mas o 

BC deve deixar os próximos passos em 

aberto, em reconhecimento aos maiores 

riscos e incertezas do momento.” 

 

PIB 

 

O Relatório de Mercado Focus divulgado 

nesta manhã mostrou melhora na 

previsão mediana para a expansão 

do Produto Interno Bruto (PIB) de 

2022, que passou de 0,42% para 0,49%. 

Há um mês, a estimativa era de 0,30%. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
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O aumento aconteceu após a divulgação 

do crescimento do PIB do ano passado 

de 4,6% pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Para 2023, por sua vez, a mediana cedeu 

de 1,50% para 1,43%, de 1,50% há quatro 

semanas. Para 2024, a estimativa seguiu 

em 2,00%, mesma projeção de quatro 

semanas atrás. O Relatório Focus ainda 

trouxe a mediana para 2025, que 

também continuou em 2,00%. Há um 

mês, a estimativa de crescimento do PIB 

em 2025 já era de 2,00%. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,projecao-inflacao-
combustiveis,70004007950  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,projecao-inflacao-combustiveis,70004007950
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,projecao-inflacao-combustiveis,70004007950
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,projecao-inflacao-combustiveis,70004007950
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'Dinheiro esquecido': Banco 
Central libera novo lote para 
consulta de valores a receber 
 
Uma nova rodada de agendamentos 
para resgate do dinheiro também foi 
disponibilizada nesta segunda-feira 

 
Redação, O Estado de S.Paulo 
14 de março de 2022 | 10h53 

 
Começa nesta segunda-feira, 14, uma 

nova rodada de consultas das quantias e 

agendamentos para resgate do “dinheiro 

esquecido” no Sistema Valores a 

Receber, do Banco Central, criado 

para que as pessoas possam retirar 

montantes que haviam sido deixados 

para trás em contas bancárias.  

 

Assim como foi feito com o auxílio 

emergencial, a retirada deste dinheiro 

dos bancos está sendo feita de maneira 

escalonada. Agora, pessoas nascidas e 

empresas cradas entre 1968 e 1983 

poderão ter acesso. Confira o calendário 

completo mais abaixo nesta 

reportagem.  

 

'Dinheiro esquecido'; dois períodos 

serão utilizados para resgates: das 4h às 

14h e das 14h à 00h Foto: iStock 

 

Como vai funcionar o saque de 
'dinheiro esquecido'? 
 

De acordo com o Banco Central, por 

meio deste link, será possível saber se há 

alguma quantia a ser sacada e, caso 

positivo, data e período serão 

agendados, a partir de segunda, para que 

isso seja feito, seguindo o 

escalonamento. Até lá, as consultas 

podem ser feitas apenas com CPF e data 

de nascimento, para pessoas físicas, e 

CNPJ e data de criação da empresa, para 

pessoas jurídicas. 

 

Dois períodos serão utilizados para 

resgates: das 4h às 14h e das 14h à 00h. 

Não é preciso memorizar data e hora do 

“saque”, é possível consultar tudo 

novamente. Você precisará voltar ao 

sistema do BC no período sinalizado. 

Caso a pessoa esqueça de realizar o 

acesso, uma repescagem, no sábado, 19, 

será disponibilizada, durante todo o dia, 

das 4h à 00h. Porém, se esquecer deste 

também, o saldo poderá ser solicitado 

por mais uma vez a partir de 28 de 

março. 

 

Se deixar de solicitar, não tem problema. 

O direito de resgatar a quantia será 

mantido e o valor será “guardado” até 

que você, enfim, decida por retirar.  

  

Como sacar o 'dinheiro 
esquecido'? 
 
Será necessário realizar login por meio 

da conta Gov.br, do governo federal, 

com certificações de segurança em 

níveis prata ou ouro. Para saber como 

funciona o Gov.br, clique aqui. 

 

Após o acesso ao sistema, leia e aceite o 

Termo de Responsabilidade.  

 

Quais dados vou conseguir ver 
sobre o 'dinheiro esquecido'? 
 
Na consulta, o consumidor terá acesso às 

seguintes informações: 

 Valor a receber 

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/auxilio-emergencial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/auxilio-emergencial
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 Instituição que deverá devolver o 

valor 

 Origem (tipo) do valor a receber 

 Informações adicionais, caso 

existam 

 

Após isso, de acordo com informações 

do BC, as seguintes opções serão 

disponibilizadas: 

 

Solicitar por aqui: significa que a 

instituição oferece a devolução do valor 

via Pix no prazo de até 12 dias úteis. 

Selecione uma das chaves Pix e informe 

os dados pessoais. Guarde o número de 

protocolo, para caso precise entrar em 

contato com a instituição. 

 

Solicitar via instituição: significa 

que a instituição não oferece a devolução 

por Pix no prazo de até 12 dias úteis. 

Entre em contato pelo telefone ou e-mail 

informado pelo BC para combinar com a 

instituição a forma de devolução do 

valor.  

 

Datas para encontrar o 'dinheiro 
esquecido' 
 
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 

Como saber se tenho 'dinheiro 
esquecido'? 
 
O principal é entrar neste link. Tudo 

referente a este assunto será feito por 

meio desta página, não haverá 

disponibilização do serviço no site 

principal do Banco Central 

 

Quando a consulta estiver disponível, 

você irá utilizar seu CPF ou CNPJ para 

saber se tem algum valor a receber 

 

Se não tiver, acabou a consulta. Se tiver, 

você receberá uma data em que será 

possível saber o valor e retirar a quantia 

 

Cuidado com golpes sobre 
'dinheiro esquecido' 
 
Alguns pontos importantes devem ser 

destacados. O primeiro deles é que, caso 

o dinheiro esteja parado, mas você 

demore para solicitar uma retirada, ele 

não vai deixar de ser seu. Quando você 

solicitar, será depositado. Enquanto isso 

não for feito, vai ficar parado por lá. 

 

O segundo é que você deve tomar 

cuidado para não cair em golpes. O 

Banco Central listou alguns itens para 

que as pessoas não acessem links 

maliciosos. O mais importante é: este é o 

único link do BC em que os valores são 

consultados e, posteriormente, 

solicitados para transferência. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,dinheiro-esquecido-banco-
central-novo-lote-
consulta,70004008044  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dinheiro-esquecido-banco-central-novo-lote-consulta,70004008044
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dinheiro-esquecido-banco-central-novo-lote-consulta,70004008044
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dinheiro-esquecido-banco-central-novo-lote-consulta,70004008044
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dinheiro-esquecido-banco-central-novo-lote-consulta,70004008044
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Preço do gás chega a R$ 150 e 
revendedores parcelam 
botijão em SP 
 
Reajuste de 16,1% da Petrobras, que 
passou a valer na sexta (11), já foi 
repassado aos consumidores 

 
13.mar.2022 às 9h00Atualizado: 
14.mar.2022 às 9h48 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
O mega-aumento de 16,1% aplicado pela 

Petrobras no gás de cozinha desde a 

última sexta-feira (11) já foi repassado 

aos consumidores no estado de São 

Paulo. 

 

Com isso, o preço médio do botijão 

chega a R$ 150 e os revendedores estão 

parcelando o valor em até dez vezes no 

cartão de crédito, segundo Robson 

Carneiro dos Santos, presidente do 

Sergás (Sindicato das Empresas 

Revendedoras de Gás). 

 

O reajuste dos valores pegou o setor de 

surpresa, segundo ele. Na quinta (10), 

além do gás de cozinha, a estatal 

também anunciou alta de 18,8% na 

gasolina e 24,9% no óleo diesel, o que 

provocou filas em postos de 

combustíveis de todo o país. 

 

 
Moradores fazem fila em revenda de São 

Paulo para comprar gás durante a 

pandemia de coronavírus - Havolene 

Valinhos - 25.mar.20/Folhapress 

 

De acordo com Santos, não houve longas 

filas em busca de gás na capital paulista, 

como se via anteriormente, porque o 

aumento foi de "sopetão". Além disso, o 

sindicalista atribui a baixa procura à 

queda no poder de compra dos 

consumidores, que vem ocorrendo 

desde 2014 e piorou com a pandemia. 

 

Para não perder clientes, as 

revendedoras estão parcelando o valor 

do botijão no cartão de crédito em até 

dez vezes. "Estamos nos reinventando. 

Hoje, a gente vende o gás parcelado, em 

seis vezes, ou em até dez vezes no cartão. 

É absurdo, uma coisa que você tem que 

usar de 30 em 30 dias", afirma. 

 

Levantamento de preços feito pela ANP 

(Agência Nacional do Petróleo) mostra 

que o valor médio do botijão de gás no 

país era de 102,42 na semana de 6 a 12 

de março. O valor mínimo estava em R$ 

78 e o máximo, em R$ 140. No estado de 

São Paulo, o botijão custava R$ 100,04, 

em média. Na capital paulista, R$ 97,09. 

 

Os aumentos no gás de cozinha foram 

constantes em 2021, para acompanhar 

as cotações do mercado internacional de 

petróleo. Segundo a Petrobras, no 

entanto, o reajuste do gás na última 

sexta ocorreu após 152 dias com o 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petrobras-aumenta-preco-da-gasolina-em-188-e-do-gas-de-cozinha-em-161-diesel-sobe-249.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/aumento-da-gasolina-motoristas-fazem-fila-e-posto-ja-sobe-preco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/aumento-da-gasolina-motoristas-fazem-fila-e-posto-ja-sobe-preco.shtml
http://www.folha.com.br/
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mesmo preço. A última alta havia sido 

no dia 9 de outubro de 2021. 

 

Dados do Sergás, que representa uma 

base de 9.800 revendas no estado de SP, 

apontam crise no setor, com queda de 

20% a 25% no consumo de gás de 

cozinha, além de 40% de demissões nos 

últimos dois anos, com a pandemia e as 

mudanças de hábito dos consumidores. 

 

Por um lado, há quem não tenha 

dinheiro para o gás e acabe utilizando 

lenha para cozinhar, por outro, há as 

famílias que optam pelas panelas e 

demais utensílios elétricos. 

 

Santos afirma ainda que os reajustes em 

outros combustíveis anunciados pelo 

governo também atingem as revendas, já 

que fica mais caro para entregar o 

produto. A diferença do preço de entrega 

para o preço de retirada chega a ser de 

R$ 20, dependendo da região. 

 

"O setor está passando por uma 

transformação muito grande. O custo é 

muito caro. Gasolina e IPVA subiram. A 

gente está mudando, tirando das ruas, e 

o consumidor está tendo que ir até o 

depósito buscar", diz ele. 

 

MAIOR AUMENTO EM 20 ANOS 
 
"Esse é o maior aumento que tivemos em 

quase 20 anos. E, sempre que há 

aumento, a gente repassa. A margem de 

lucro nunca muda, mas repassamos para 

não ficar no prejuízo", afirma Edimar 

Bezerra Lins, 55, dono de uma pequena 

revenda de botijão de gás na zona leste 

de São Paulo. 

 

Em sua região, o botijão de 13 quilos é 

vendido por valores entre R$ 120 e R$ 

130, após o aumento de R$ 10 com o 

reajuste da Petrobras. Segundo ele, na 

quinta-feira (10), dia em que houve o 

anúncio das medidas, não foi mais 

possível comprar gás na região para 

revender. "Geralmente, um dia antes 

eles seguram e nem a gente consegue 

comprar", afirma. 

 

Se o consumidor fizer a retirada do gás, 

ele dá desconto de R$ 10, pois consegue 

diminuir custos com combustível e o 

veículo para entrega. Segundo ele, na 

região, houve queda de 40% no consumo 

de gás nos últimos 20 anos, o que faz 

com que não seja possível ter um 

funcionário. "Eu vendo e entrego. Não 

dá para ter funcionário, porque se tiver, 

tem que pagar tudo certinho e não 

consigo." 

 

O microempresário diz que a diminuição 

no consumo é atrelada a vários fatores, 

além do poder de compra menor nos 

últimos anos. Há a pandemia, a 

substituição do gás de botijão por gás 

encanado nos prédios da Cohab 

(Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo) perto de seu 

negócio e a mudança de hábito do 

consumidor, que usa equipamentos 

elétricos para cozinhar ou sai para comer 

fora. 

 

"Já está difícil se manter, e quando você 

repassa o reajuste, fica ainda mais difícil. 

Mas não tem como não repassar, tudo 

sobe neste país, só o salário é que não 

acompanha", diz ele, relembrando as 

promessas do governo de diminuição no 

preço do gás. 

 

VALE-GÁS DO GOVERNO NÃO 
ESTÁ SENDO SUFICIENTE 
 
A política de pagamento de Auxílio 

Gás pelo governo federal não está sendo 

suficiente nem para as famílias nem para 

o setor, segundo Santos. O programa, 

que dá um vale de R$ 52 para famílias de 

baixa renda, começou a valer no final de 

dezembro. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/reforma-tributaria-comeca-neste-ano-com-fusao-de-impostos-diz-guedes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/reforma-tributaria-comeca-neste-ano-com-fusao-de-impostos-diz-guedes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/auxilio-gas-comeca-a-ser-pago-a-54-milhoes-em-janeiro-veja-calendario.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/auxilio-gas-comeca-a-ser-pago-a-54-milhoes-em-janeiro-veja-calendario.shtml
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O sindicalista afirma que, como o 

dinheiro é pago diretamente na conta do 

beneficiário, nem sempre o valor se 

reverte na compra de botijão para 

cozinhar. 

 

"Quando você insere o vale-gás como 

auxílio, o dinheiro não vai diretamente 

na mão do consumidor para comprar o 

gás. Como ele está precisando de tantas 

outras coisas, gasta com comida e outras 

necessidades. Era preciso que fosse uma 

política que chegasse às distribuidoras, 

porque não está sendo atingido o 

objetivo", afirma. 

 

O valor não é fixo e corresponde à 

metade do preço médio do botijão de 

gás, conforme levantamento da ANP 

com base nos últimos seis meses. A 

medida atende a 5,4 milhões. 

 

Têm direito aos auxílio-gás as famílias 

inscritas no CadÚnico com renda 

mensal per capita (por pessoa da 

família) menor ou igual a meio salário 

mínimo (R$ 550 neste ano). Quem tem 

integrantes no BPC também recebe. 

 

No ano passado, o governador João 

Doria (PSDB) chegou a pagar, em São 

Paulo, um vale-gás para famílias de 

baixa renda. Foram três parcelas no 

valor de R$ 100, iniciadas em julho. A 

medida atingiu 426,9 mil famílias que já 

faziam parte do CadÚnico. 

 

RESTAURANTES DEVEM 
REPASSAR REAJUSTE AOS 
POUCOS 
 
Os bares e restaurantes também foram 

pegos de surpresa com a alta do gás e, 

com receio de mais prejuízo, devem 

repassar o reajuste aos poucos para os 

consumidores, segundo Joaquim 

Saraiva, presidente da Abrasel-SP 

(Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes). "Não vai ser um repasse 

imediato, ele vai ser gradativo e isso deve 

ter um intervalo entre 30 e 60 dias", diz. 

 

Saraiva afirma que o setor vinha 

recuperando as perdas da pandemia, 

que chegaram a 20%. Segundo ele, o 

crescimento após a flexibilização das 

regras contra Covid-19 estava próximo 

dos 20% perdidos e, agora, torce para 

que haja uma estabilização. 

 

O setor deve ser atingido não só pelo 

reajuste nos combustíveis, o que inclui o 

gás, a gasolina e o óleo diesel, mas 

também por reflexos desses aumentos, 

que devem chegar a alimentos e outros 

insumos. Quanto à guerra, a avaliação 

dele é que, por ter começado há 15 dias, 

ainda não há reflexos nos restaurantes. 

 

"Nós vínhamos numa evolução de 

crescimento nesse momento. Como a 

guerra começou faz só 15 dias, nós ainda 

não sentimos essa queda de movimento, 

mas, agora, com esses aumentos que 

estão vindo, não sabemos ainda como 

vai ser o comportamento do mercado. 

Vamos torcer que estabilize e fique no 

que estamos." 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/preco-medio-do-gas-chega-
a-r-150-e-revendedores-parcelam-
botijao-em-sp.shtml  
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https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/11/veja-como-receber-o-vale-gas-do-governo-federal.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-medio-do-gas-chega-a-r-150-e-revendedores-parcelam-botijao-em-sp.shtml
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Economia 

INSS volta a agendar 
atendimento presencial da 
aposentadoria 
 
A partir desta segunda-feira (14), 
segurado pode fazer agendamento para 
qualquer tipo de serviço no posto 
 
14.mar.2022 às 4h00 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
A partir desta segunda-feira (14), os 

segurados do INSS (Instituto Nacional 

do Seguro Social) poderão agendar 

atendimento para fazer o pedido de 

aposentadoria, pensão e demais 

benefícios de forma presencial nas 

agências do instituto. 

 

O retorno dos serviços nos postos faz 

parte do plano de reabertura das 

agências da Previdência, fechadas para o 

público desde março de 2020, início da 

pandemia de Covid-19 no Brasil. 

 

O funcionamento voltou em setembro 

do mesmo ano, mas de forma limitada, 

apenas para alguns serviços, e assim 

permanece até hoje. 

 

 
Agência da Previdência Social na Xavier 

de Toledo, região central de São Paulo 

- Rivaldo Gomes - 17.set.20/Folhapress 

O segurado precisa agendar o pedido por 

meio do aplicativo ou site Meu INSS ou 

por telefone, na Central 135. A novidade 

é que todos os serviços que hoje podem 

ser feitos pela internet ou por telefone 

também poderão se realizados de forma 

presencial. 

 

Os atendimentos presenciais devem 

recomeçar em abril, conforme os 

agendamentos. A reabertura será 

escalonada, ou seja, não ocorrerá em 

todas as agências ao mesmo tempo. 

Segundo o instituto, o público será 

recebido conforme a capacidade de cada 

agência, já que é preciso que o local 

esteja adaptado de acordo com as 

normas sanitárias para conter a 

disseminação do coronavírus. 

 

As normas de funcionamento presencial 

estão na portaria 982, publicada no 

Diário Oficial da União de 2 de março. 

Antes, apenas alguns atendimentos 

estavam liberados nas agências. Agora, 

além do agendamento normal, volta a 

valer o atendimento espontâneo. 

 

[ x ] 

 

Para ser atendido em uma agência sem 

agendamento, no entanto, o cidadão 

deverá apresentar um documento de 

identificação com foto, para quem tem a 

partir de 16 anos. No caso dos segurados 

com menos de 16 anos, a certidão de 

nascimento serve. 

 

Quem tiver apenas o documento 

eletrônico, como RG ou CNH, pode 

apresentá-lo. A portaria informa que ele 

tem a mesma validade de um documento 

físico. Representantes legais e 

procuradores também deverão ser 

identificados. 

 

O atendimento presencial retomará os 

moldes antigos e haverá triagem para o 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/previdencia/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/inss-voltara-a-atender-sem-agendamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/inss-voltara-a-atender-sem-agendamento.shtml
https://meu.inss.gov.br/#/login
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-dirben/inss-n-982-de-22-de-fevereiro-de-2022-383112438
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pres/inss-n-1.413-de-24-de-fevereiro-de-2022-383090815
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-dirben/inss-n-982-de-22-de-fevereiro-de-2022-383112438
https://www.gov.br/pt-br
http://www.folha.com.br/
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acesso à agência da Previdência. Além 

disso, serão distribuídas senhas. O 

atendimento prioritário a idosos deve 

ser respeitado, assegurando direito à 

prioridade especial a quem tem a partir 

de 80 anos. 

 

O cidadão que tiver atendimento 

agendado também precisará gerar uma 

senha no dia marcado. Haverá 

tolerância máxima de 15 minutos de 

atraso para a emissão de senha de 

serviços agendados, respeitando o 

horário de funcionamento das agências. 

O prazo pode ser maior, dependendo da 

decisão do gestor do local. 

 

Nos casos em que o atendimento não 

possa ser realizado por 

indisponibilidade momentânea no local, 

pela ausência de profissional, pela 

indisponibilidade de sistemas ou 

qualquer outro motivo cuja causa seja da 

responsabilidade do INSS, os 

atendimentos serão remarcados. 

 

AGÊNCIAS FICARAM 
TOTALMENTE FECHADAS POR 
SEIS MESES 
 
As agências da Previdência Social foram 

fechadas no fim de março de 2020, com 

o avanço da pandemia de coronavírus no 

país. Todos os atendimentos foram 

interrompidos, incluindo a perícia 

médica, que passou a ser feita de forma 

indireta, com a apresentação de 

documentos pelo Meu INSS para quem 

precisava de auxílio-doença. 

 

Em outubro de 2020, o atendimento 

presencial voltou às agências, mas 

apenas para alguns serviços, como a 

perícia médica e a entrega 

de documentos complementares para a 

aposentadoria, no sistema chamado de 

cumprimento de exigência, e com 

horário reduzido por causa da gravidade 

da pandemia. 

Durante o período de funcionamento 

com horário reduzido, o atendimento do 

INSS ocorre apenas das 7h às 13h, e só 

com agendamento. Além disso, apenas 

alguns serviços estão incluídos no 

atendimento presencial, como perícia 

médica, cumprimento de exigência, 

avaliação social para ter o BPC 

(Benefício de Prestação Continuada), 

apresentação de defesa, prova de vida 

nos casos em que não é possível resolver 

a situação no banco e para cópia de 

laudos médicos. 

 

O QUE É POSSÍVEL FAZER PELO 
MEU INSS 
 
O INSS oferece, de forma digital e a 

distância, mais de 90 serviços de 

atendimento ao segurado. Dentre eles 

estão pedidos de aposentadoria e 

pensão, agendamento de perícia para 

auxílio-doença e outros benefícios, além 

da liberação de diversos documentos, 

como informe de rendimentos do 

Imposto de Renda e extrato da 

aposentadoria. 

 

Também é possível ser atendimento por 

telefone, na Central 135. Esse 

atendimento ocorre de segunda a 

sábado, das 7h às 22h. Para conseguir os 

serviços, é preciso informar CPF do 

beneficiário. Os aposentados devem 

fornecer o número do benefício. No 

atendimento telefônico, é necessário 

anotar o protocolo que for gerado. 

 

No caso de quem vai usar os serviços 

previdenciários pelo Meu INSS, é 

necessário gerar uma senha de acesso. O 

cadastro é feito pela internet ou celular, 

com o número do CPF do segurado. Será 

necessário responder algumas 

perguntas. 

 

Quem já tenha senha do sistema gov.br 

pode usar o Meu INSS informando esses 

dados. Dentre os serviços mais buscados 

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/03/com-coronavirus-inss-vai-liberar-auxilio-doenca-sem-segurado-fazer-pericia.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/03/com-coronavirus-inss-vai-liberar-auxilio-doenca-sem-segurado-fazer-pericia.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/03/com-coronavirus-inss-vai-liberar-auxilio-doenca-sem-segurado-fazer-pericia.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/09/veja-como-entregar-documentos-nas-agencias-do-inss-e-cumprir-exigencias.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/09/veja-como-entregar-documentos-nas-agencias-do-inss-e-cumprir-exigencias.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/09/veja-como-entregar-documentos-nas-agencias-do-inss-e-cumprir-exigencias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/consignado-vacinacao-e-ir-valerao-como-prova-de-vida-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/consignado-vacinacao-e-ir-valerao-como-prova-de-vida-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/consignado-vacinacao-e-ir-valerao-como-prova-de-vida-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inss-libera-informe-de-rendimentos-do-imposto-de-renda-2022-saiba-consultar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/inss-libera-informe-de-rendimentos-do-imposto-de-renda-2022-saiba-consultar.shtml
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no portal previdenciário estão o extrato 

de pagamento do benefício, o extrato do 

empréstimo consignado e Cnis, que é o 

extrato de contribuição dos 

trabalhadores com toda a vida laboral e 

contributiva. 

 

No Meu INSS é possível ainda simular o 

valor de uma futura aposentadoria e 

solicitar o pagamento de benefício não 

recebido, quando o cidadão não sacou os 

valores por algum motivo e o dinheiro 

voltou para os cofres da Previdência. 

 

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

o/2022/03/inss-volta-a-agendar-

atendimento-presencial-da-

aposentadoria.shtml  
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STJ vai julgar abrangência da 
sentença em ação coletiva 
estadual 
 
13 de março de 2022, 17h19 
 
A 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça afetou para julgamento sob o rito 

dos recursos repetitivos um conjunto de 

recursos especiais nos quais se discute se 

a sentença proferida em ação coletiva 

promovida por sindicato estadual pode 

beneficiar integrantes da 

mesma categoria profissional lotados 

em outros estados, independentemente 

de serem filiados à entidade. 

 

Ministro Og Fernandes é o relator do 

recurso reptitivo Wikimedia Commons 

 

Cadastrada como Tema 1.130, a 

controvérsia tem relatoria do ministro 

Og Fernandes. A questão submetida a 

julgamento é a seguinte: "Definir se a 

eficácia do título judicial de ação coletiva 

promovida por sindicato de âmbito 

estadual está restrita aos integrantes da 

respectiva categoria profissional 

(filiados ou não) lotados ou em exercício 

na base territorial da entidade sindical 

autora". 

O colegiado suspendeu o andamento, no 

STJ e na segunda instância, dos recursos 

especiais e agravos em recurso especial 

com questão similar. Segundo Og 

Fernandes, a suspensão dos processos 

em todas as instâncias e fases 

processuais poderia prejudicar a 

celeridade dos julgamentos em 

demandas que envolvem verbas de 

natureza alimentícia. 

 

Os recursos representativos da 

controvérsia foram interpostos por 

servidores públicos federais ou 

pensionistas contra acórdãos que não 

lhes permitiram executar 

individualmente a sentença de ação 

coletiva proferida em base territorial 

diferente do seu domicílio, ainda que 

favorável à categoria da qual afirmam 

fazer parte. 

 

Segundo os recorrentes, a decisão que 

produziu o título executivo judicial gera 

efeitos para os integrantes de 

determinada categoria lotados em todo o 

território nacional. Eles também 

sustentam que o sindicato, como 

substituto processual, tem legitimidade 

para defender judicialmente interesses 

coletivos de toda a classe, não apenas 

dos filiados. 

 

No entanto, os tribunais de segunda 

instância entenderam que, para se 

definir a categoria representada pela 

unidade sindical, deve ser observada a 

sua base territorial, de maneira que a 

coisa julgada em ação coletiva beneficia 

todos os membros da classe profissional, 

desde que tenham domicílio nos limites 

da base de atuação do sindicato autor. 

 

Clique aqui para ler a 

decisão          REsp 1.966.058 

 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
https://www.conjur.com.br/dl/resp-1966058.pdf
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Poder público não pode negar 
progressão com base na Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
 
14 de março de 2022, 9h45 
 
O poder público não pode deixar de 

conceder progressão funcional ao 

servidor que preenche os requisitos 

legais, mesmo que tenham sido 

superados os limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) para 

gastos com pessoal. 

 

Foi o que decidiu a 1ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, sob o rito dos 

recursos repetitivos (Tema 1.075). A 

decisão vincula todas as cortes inferiores 

do país. 

 

Para o órgão julgador, a progressão é 

direito subjetivo do servidor público, 

decorrente de determinação legal, e está 

compreendida na exceção prevista 

no inciso I do parágrafo único do artigo 

22 da Lei Complementar 101/2000. 

 

A origem do caso foi um mandado de 

segurança impetrado por um policial 

civil do Tocantins que tinha preenchido 

os requisitos para progressão funcional 

e queria ser reenquadrado na carreira. 

 

O secretário estadual de Administração, 

porém, alegou que a progressão 

representaria aumento da despesa 

permanente com pessoal sem a 

correspondente dotação orçamentária, o 

que levaria ao estouro do limite previsto 

na LRF. Impetrado o mandado de 

segurança, o servidor obteve decisão 

favorável no tribunal estadual. 

 

Contenção de gastos 

 

O desembargador convocado Manoel 

Erhardt, relator do recurso do estado no 

STJ, lembrou que a LRF, no artigo 22, 

determina um conjunto de vedações ao 

ente público que estiver com sua despesa 

de pessoal acima do limite. Porém, o 

magistrado apontou não haver 

disposição legal que vede a progressão 

do servidor que atender aos requisitos 

legais, na hipótese de superação dos 

limites previstos na lei. 

 

"Nos casos em que há comprovado 

excesso, se global ou específico, as 

condutas que são lícitas aos entes 

federativos estão expressamente 

delineadas, ou seja, há comandos 

normativos claros e específicos de 

mecanismos de contenção de gasto com 

pessoal, os quais são taxativos, não 

havendo previsão legal de vedação à 

progressão funcional", declarou. 

 

Manoel Erhardt destacou ainda que a 

progressão, com o aumento no 

vencimento, não pode ser confundida 

com a concessão de vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação na remuneração. 

Segundo ele, o incremento no 

vencimento é inerente à movimentação 

do servidor na carreira e não inova o 

ordenamento jurídico, em razão de ter 

sido instituído em lei prévia, 

diferentemente dos aumentos aos quais 

se dirigem as vedações da LRF. 

 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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"A própria LRF, ao vedar, no artigo 22, 

parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos 

que tenham incorrido em excesso de 

despesas com pessoal, a concessão de 

vantagem, aumento, reajuste ou 

adequação de remuneração a qualquer 

título, ressalva, de logo, os direitos 

derivados de sentença judicial ou de 

determinação legal ou contratual, 

exceção em que se inclui a progressão 

funcional", assinalou. 

 

Ato simples e vinculado 

 

Quanto ao caso em julgamento, o relator 

explicou que o ato administrativo do 

órgão que concede a progressão é 

simples e vinculado, ou seja, não 

depende de homologação ou da 

manifestação de outro órgão — por 

exemplo, a Secretaria de Administração 

—, não havendo discricionariedade 

quando presentes os requisitos legais. 

 

"Condicionar a progressão funcional do 

servidor público a situações alheias aos 

critérios previstos por lei poderá, por via 

transversa, transformar seu direito 

subjetivo em ato discricionário da 

administração", afirmou o magistrado, 

apontando o risco de violação dos 

princípios da legalidade, impessoalidade 

e moralidade. 

 

Ele ressaltou também que a Constituição 

Federal indica as providências a serem 

adotadas quando forem ultrapassados 

os limites da LRF: redução de cargos em 

comissão e funções de confiança, 

exoneração de servidores não estáveis e 

exoneração de servidores estáveis. 

 

"Não se mostra razoável a suspensão de 

benefícios de servidores públicos 

estáveis sem a prévia adoção de medidas 

de contenção de despesas, como a 

diminuição de funcionários 

comissionados ou de funções 

comissionadas pela administração", 

avaliou. 

 

Segundo o desembargador convocado, a 

jurisprudência do STJ estabelece que os 

limites da LRF para despesas com 

pessoal não podem servir de justificativa 

para o não cumprimento de direitos 

subjetivos do servidor, como é o 

recebimento de vantagens asseguradas 

por lei. Com informações da assessoria 

de imprensa do Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

REsp 1.878.849 

  
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
14/poder-publico-nao-negar-
progressao-funcional-base-lrf  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-14/poder-publico-nao-negar-progressao-funcional-base-lrf
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MP 1.101: fôlego novo para os 
setores do turismo e hotelaria 
 
14 de março de 2022, 7h18 
Por Rafael Orazem Ramos 
Machado e Hugo Filardi 
 
No último dia 22 de fevereiro, foi 

publicada no Diário Oficial da 

União a Medida Provisória número 

1.101, que altera os prazos da Leinúmero 

14.046/2020, prorrogando, entre outras 

medidas, os prazos relacionados ao setor 

do Turismo, segmento este da economia 

fortemente impactados pelos efeitos e 

consequências da pandemia de Covid-

19.  

 

Assim como ocorreu no ano de 2021 

(quando foi publicada a MP 1.036), em 

função da manutenção do estágio de 

pandemia de Covid-19 ainda no presente 

ano, os prazos previstos na Lei 14.046 de 

2020 foram alterados, sendo certo que, 

de acordo com o texto da MP 1.101, o 

prazo para que o consumidor remarque 

ou utilize o crédito para uso ou 

abatimento na compra de outros 

serviços turísticos ou culturais 

disponíveis nas respectivas empresas 

passa a ser até 31 de dezembro de 2023. 

   

Cai a lanço aqui registrar que a redação 

da Lei 14.046 de 2020 prevalece sobre o 

Código de Defesa do Consumidor 

enquanto, pelo menos, durar o estado de 

calamidade pública decretado pela 

pandemia da Covid-19.  

 

As soluções previstas da Lei supracitada 

e agora, na MP 1.101 se mostram 

totalmente adequadas à preservação do 

equilíbrio econômico dos eventuais 

contratos firmados, haja vista as 

consequências negativas enfrentadas 

pelos fornecedores e prestadores de 

serviço.   

 

 O legislador, quando da edição da Lei 

número 14.046 de 2020 e das recentes 

Medidas Provisórias, não criou um 

cenário favorável aos fornecedores e 

prestadores de serviço, assim como, não 

agiu de maneiro prejudicial aos 

consumidores. Ambas as normas acima 

mencionadas não reduzem, em nada, a 

eficácia da Constituição Federal e da Lei 

8.078 de 1990.  

 

A edição e publicação da nova Medida 

Provisória é um alento para as 

companhias dos setores de Turismo e 

Hotelaria, visto que desde o início da 

pandemia estes respectivos setores 

vivenciam uma crise nunca antes 

visualizada, conforme destacou o 

próprio ministro do Turismo, Gilson 

Machado Neto: "estamos atentos às 

necessidades desses setores tão 

afetados por uma crise sem 

precedentes. Esse é um compromisso do 

governo Bolsonaro que desde o início 

atuou com agilidade para apoiar com 

um conjunto de medidas de proteção 

tanto do turismo como da cultura e do 

setor de eventos. Certamente esta MP 

será vital para assegurar a 

sobrevivência destes importantes 

segmentos econômicos". 

 

No atual estado de calamidade pública 

causado pelo novo Coronavírus é 

patente a necessidade de flexibilização 

de direitos e garantias contratuais, 

especialmente, quando outrora, 

obrigações de fazer (decorrentes de 

contratos firmados) foram assumidas 

por empresas dos setores de turismo, 

eventos e cultura para com terceiros.  

 

A necessária flexibilização mencionada 

no parágrafo anterior visa a própria 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-14/machado-filardi-folego-turismo-hotelaria#author
https://www.conjur.com.br/2022-mar-14/machado-filardi-folego-turismo-hotelaria#author
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proteção do emprego e salvaguarda das 

empresas dos setores cobertos pela MP 

1.101, sendo certo que, assim como 

outrora ocorreu com a MP 1.036, a 

posição do legislador, em momento 

algum é/foi causar ao consumidor 

qualquer tipo de dano, especialmente, 

material.  

 

 À medida que a MP 1.101, mais uma 

vez, salvaguarda a atividade 

empresarial de um importante 

segmento econômico do cenário 

nacional no que se refere as relações de 

consumo e contratuais, com 

consumidores e terceiros (eventuais 

artistas contratados, por exemplo), é 

recomendável que o Poder Judiciário, 

em âmbito nacional e de forma 

unificada, evite a prolação de decisões 

contrárias à redação da própria medida 

provisória, inclusive, sob o espectro de 

provocar grave insegurança jurídica nas 

operações realizadas pelos segmentos da 

economia contemplados na MP.  

 

Várias são as decisões proferidas pelos 

Tribunais de Justiça de todo o Brasil 

que, acertadamente, reconhecem a 

constitucionalidade e a legalidade da Lei 

14.046 de 2020, assim como, das 

Medidas Provisórias posteriormente 

editadas e publicadas.   

 

Apenas a título de exemplo, cumpre 

ilustrar a fundamentação do julgado 

proferido nos autos do processo número 

0016533-52.2021.8.19.0209, 

oportunidade em que o insigne julgador, 

quando da prolação de sua decisão, sem 

deixar de respeitar a Lei Geral Civil e o 

Código de Defesa do Consumidor, 

prestigiou os atos normativos expedidos 

para regular a novel e atuação situação, 

como por exemplo, a Lei 

14.046/20: "... Assim, a ré cumpre o 

artigo 2º, Lei 14.046/20 por meio da 

concessão de crédito (inciso II). 

Destaca-se que conforme redação 

supratranscrita o hotel réu tem a 

faculdade de não reembolsar 

imediatamente os hóspedes se oferecer 

uma das duas opções previstas no 

inciso, o que faz na presente (fls. 33). O 

juízo fica restrito aos pedidos 

formulados pelo autor, conforme 

artigo 492, CPC. Neste sentido, o autor 

formula pedidos de restituição do 

preço. O lapso temporal previsto no 

artigo 2º, §6º, Lei 14.046/20 para a ré 

realizar a restituição do valor pago está 

em curso, de modo que o pedido, por 

ora, deve ser indeferido. Com relação 

ao pedido subsidiário para compelir as 

rés que aceitem nova reserva pela 

autora na próxima data que desejar, 

também deve ser indeferido por ser 

faticamente impossível de ser atendido. 

O hotel réu, por óbvio, tem número de 

quartos limitados de modo que a autora 

deve se sujeitar a lotação do hotel e não 

o inverso. Compelir a ré a hospedar a 

autora independente da existência de 

vagas em quartos adequados seria 

prejudicial à própria autora. Com 

relação ao pedido de danos morais, a 

pandemia de Sars-Cov-19 foi 

legalmente reconhecida causa 

excludente por força maior, de modo 

que a ela não pode ser imputada 

quaisquer danos morais relativos a não 

realização da viagem. Igualmente não 

se vislumbra outras intensas e severas 

angústias psicológicas de modo a 

caracterizar danos psicológicos da 

simples impossibilidade de remarcação 

da viagem no período pretendido pela 

parte autora". 

 

A nova Medida Provisória 1.036 não 

somente gera fôlego necessário as 

empresas do setor (para sua 

manutenção e até novos investimentos), 

mas, também, permite que não haja uma 

desaceleração aguda nas atividades 

econômicas dos setores de cultura e 
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turismo, que empregos sejam mantidos 

e que as atividades empresariais 

amparem suas decisões em 

regulamentação legal vigente em todo o 

território nacional. 

  

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

14/machado-filardi-folego-turismo-

hotelaria  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-14/machado-filardi-folego-turismo-hotelaria
https://www.conjur.com.br/2022-mar-14/machado-filardi-folego-turismo-hotelaria
https://www.conjur.com.br/2022-mar-14/machado-filardi-folego-turismo-hotelaria
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Quais os reflexos do conflito 
entre Rússia e Ucrânia? 
Advogado analisa 
 
O especialista pontuou como o 
confronto afeta o restante do mundo, 
principalmente no setor econômico. 
 
domingo, 13 de março de 2022 
 
O conflito entre Rússia e Ucrânia tem 

apresentado diversos obstáculos que 

deverão ser enfrentados pelo mundo 

inteiro, principalmente no setor 

econômico. Para o advogado Daniel 

Toledo (Toledo Advogado 

Associados), os reflexos da guerra já 

são mostrados no preço do barril de 

petróleo, que subiu e atingiu a marca de 

US$ 130. 

 

 
Especialista relatou como o confronto 

afeta o restante do mundo 

principalmente no setor 

econômico.(Imagem: Stocksnap) 

 

O especialista em Direito Internacional 

pontou que "a tendência é que suba 

ainda mais. No Brasil, a cotação que é 

utilizada pela Petrobras teve um salto 

de aproximadamente 7% após o 

presidente Vladimir Putin ordenar a 

invasão nas instalações da Ucrânia". 

 

Ademais, Toledo destacou que a 

instabilidade gerada pelos valores do 

petróleo já está fragilizando a economia 

de diversos países do globo. 

 

"Essa situação já estava sob estresse, 

pois o suprimento não tem sido o 

suficiente perante a demanda pós-

covid. Após a instauração do conflito, é 

possível ver países como China, 

Alemanha e Estados Unidos sentindo 

reflexos ainda maiores gerados pelo 

aumento do petróleo." 

 

Segundo o advogado, o gás natural 

também foi afetado com o confronto 

militar, debilitando a economia de 

diversos países da Europa. "O valor 

vem subindo desde que a tensão entre 

os países começou, com um 

crescimento de aproximadamente 

40%. Algumas empresas com sedes em 

países como Alemanha e França 

ameaçaram deixar as localidades, 

principalmente pela falta de 

abastecimento energético", discorreu. 

 

Toledo relatou, ainda, que o G7, grupo 

composto por Alemanha, Canadá, 

Estados Unidos, França, Itália, Japão e 

Reino Unido, mostrou preocupação 

com o impacto humanitário dos ataques 

contínuos da Rússia contra a população 

civil da Ucrânia, prometendo a 

aplicação de diversas sanções 

econômicas contra o país soviético. 

 

Por fim, o especialista demonstrou 

apreensão com os brasileiros que 

moram na Ucrânia, vivenciando uma 

situação inédita e amedrontadora 

enquanto estão longe de suas 

famílias. "A embaixada brasileira em 

Kiev pediu que cidadãos brasileiros 

fujam da Ucrânia se puderem. Caso 

não seja possível, é de suma 

importância procurar um local seguro 

para se abrigar durante esse 

momento", concluiu o advogado. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes
/361351/quais-os-reflexos-do-conflito-
entre-russia-e-ucrania-advogado-
analisa  
 

Retorne ao índice 
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STJ: 1ª seção vai fixar teses 
sobre progressão funcional 
no INSS 
 
O colegiado determinou a suspensão do 
processamento dos recursos especiais e 
agravos em recurso especial interpostos 
nos tribunais de segunda instância ou 
em tramitação no STJ. 
 
domingo, 13 de março de 2022 
 
A 1ª seção do STJ, sob o rito dos 

recursos repetitivos, vai definir teses 

sobre três questões relativas à 

progressão funcional de servidores do 

INSS: 

 

1) Qual o interstício a ser 

observado na progressão 

funcional de servidores da 

carreira do seguro social, se 12 

ou 18 meses; 2) A legalidade da 

progressão funcional com 

efeitos financeiros em data 

distinta daquela de entrada do 

servidor na carreira (início do 

exercício funcional); 3) A 

exigibilidade de eventuais 

diferenças existentes em favor 

dos servidores quanto ao 

período de exercício da função 

até 1º/1/2017, considerada a 

redação do artigo 39 da lei 

13.324/16. 

 

 
STJ discute teses sobre progressão 

funcional de servidores do 

INSS.(Imagem: Folhapress) 

 

Foram selecionados três recursos como 

representativos da controvérsia, 

cadastrada como Tema 1.129: os 

Recursos Especiais 1.956.378, 

1.956.379 e 1.957.603. A relatoria é do 

ministro Og Fernandes. 

 

O colegiado determinou a suspensão do 

processamento dos recursos especiais e 

agravos em recurso especial interpostos 

nos tribunais de segunda instância ou 

em tramitação no STJ. 

 

Para o relator, "no presente caso, a 

suspensão ampla dos processos em 

todas as instâncias no território 

nacional pode prejudicar o seu 

andamento em tempo razoável, 

especialmente considerando-se que se 

trata de tema ligado a verbas salariais, 

de caráter alimentício, em que 

sobreleva a necessidade de celeridade 

no deslinde do feito". 

 

Segundo o magistrado, a proposta de 

afetação da matéria como repetitiva se 

justifica em razão do número 

expressivo de processos com 

fundamento em idêntica questão de 

direito, havendo 400 decisões 

monocráticas sobre o assunto no STJ e 

744 acórdãos no TRF da 3ª região - 

tribunal de origem dos recursos 

representativos da controvérsia.  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13324.htm#art39
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13324.htm#art39
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1129&cod_tema_final=1129
https://www.migalhas.com.br/
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Recursos repetitivos 

 

O Código de Processo Civil regula, 

no artigo 1.036 e nos 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 decisões de 

sobrestamento e as teses jurídicas 

firmadas nos julgamentos, entre outras 

informações. 

 

 Processos: 

REsp 1.956.378, 1.956.379 e 1.9

57.603 

 

Veja o acórdão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361313/stj-1-secao-vai-fixar-teses-
sobre-progressao-funcional-no-inss  
 
Retorne ao índice 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1036
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https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201956379
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201957603
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201957603
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/2225F8E94CCA7F_STJ_202102752060_tipo_integra_.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/361313/stj-1-secao-vai-fixar-teses-sobre-progressao-funcional-no-inss
https://www.migalhas.com.br/quentes/361313/stj-1-secao-vai-fixar-teses-sobre-progressao-funcional-no-inss
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Associação quer que CNJ fixe 
norma sobre PADs contra 
magistrados 
 
A ANDES quer vedar a possibilidade de 
que, em processos administrativos 
disciplinares, a mesma autoridade 
responsável por sua instauração seja 
competente para o julgamento posterior 
de mérito. 
 
segunda-feira, 14 de março de 2022 
 
A ANDES - Associação Nacional de 

Desembargadores protocolou pedido de 

providências no CNJ a fim de que seja 

uniformizado, no âmbito de todos os 

TJs e TRFs, o entendimento de que, nos 

processos administrativos disciplinares 

movidos contra magistrados, a 

autoridade responsável pela acusação 

não possa participar da fase instrutória 

e nem do julgamento de mérito do feito. 

 

De acordo com a associação, o pedido 

visa assegurar garantias processuais 

básicas da magistratura brasileira. 

 

 
ANDES protocolou pedido de 

providências no CNJ.(Imagem: Pexels) 

 

Pedido de providências 

 

Segundo a ANDES, em diversos 

regimentos internos de tribunais 

brasileiros, estaduais e federais, 

inclusive na resolução 135, do CNJ, há 

normas estabelecendo que a autoridade 

responsável pela condução da 

sindicância e posterior instauração de 

processos administrativos 

disciplinares, geralmente integrante da 

Corregedoria da respectiva área de 

competência da Corte, também 

participe do julgamento do processo 

disciplinar (julgamento de mérito 

acerca da (in)ocorrência da infração 

disciplinar). 

 

"Esse modus operandi, por óbvio, 

fulmina a imparcialidade necessária 

ao bom andamento do processo 

disciplinar, tendo em vista que o 

julgador que conduz a fase de colheita 

de provas, primeiro toma contato com 

as provas produzidas nos autos e 

propõe a instauração do processo 

disciplinar, tem maior probabilidade 

de formar seu convencimento antes do 

julgamento do feito, ocasião em que 

apenas buscaria elementos para 

corroborar seu entendimento, já 

sedimentado." 

 

Dessa forma, o pedido de providências 

quer vedar a possibilidade de que, em 

processos administrativos 

disciplinares, a mesma autoridade 

responsável por sua instauração seja 

competente para o julgamento 

posterior de mérito. 

 

"A providência certamente não é 

destinada a favorecer a impunidade 

dos magistrados diante do 

cometimento de infrações 

disciplinares, que devem ser 

combatidas a bem da sobrevivência do 

Poder Judiciário, mas sim a 

resguardar direitos constitucionais 

básicos da magistratura como um 

todo, gozados igualmente por todos na 

esfera administrativa ou judicial." 

 

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_135_13072011_02042019162020.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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 Leia a íntegra do pedido de 

providências. 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes
/361364/associacao-quer-que-cnj-fixe-
norma-sobre-pads-contra-magistrados  
 
Retorne ao índice 
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Pelo menos seis estados 
conseguiram suspender 
liminares contra cobrança do 
Difal 
 
Presidentes dos TJPI e TJSC se somam 
a outros que já haviam cassado 
liminares que permitiam a cobrança a 
partir de 2023 
 
LETÍCIA PAIVA 
SÃO PAULO 
11/03/2022 19:16Atualizado em 
11/03/2022 às 19:35 
 
comentários 

Crédito: Pexels 

 

Liminares que garantiam o pagamento 

do diferencial de alíquota (Difal) do 

ICMS apenas em 2023 foram suspensas 

pelos presidentes dos tribunais 

estaduais do Piauí e de Santa Catarina. 

Com isso, pelo menos seis governos 

estaduais já conseguiram a 

cassação de decisões provisórias 

que favoreciam contribuintes em 

relação ao Difal ICMS. 

 

O desembargador José Ribamar 

Oliveira, presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí (TJPI), 

suspendeu liminares já proferidas e 

futuras que tratem do adiamento da 

cobrança do tributo. Para ele, é evidente 

o efeito multiplicador das liminares 

nesse sentido, o que pode causar danos 

aos cofres públicos. 

 

“A Secretaria de Fazenda vem recebendo 

uma média diária de 30 mandados 

oriundos de ações judiciais sobre a 

mesma temática, motivo pelo qual, 

desde já, torna-se necessário o 

deferimento de extensão de efeitos 

suspensivos para outras liminares já 

proferidas e as supervenientes”, disse na 

decisão, desta segunda-feira (7/3). 

 

O estado calcula impacto financeiro de 

até R$ 100 milhões caso o Difal ICMS 

deixe de ser cobrado em 2022. Ainda, o 

desembargador destacou que o 

entendimento sobre os riscos 

econômicos das liminares para não 

pagar o tributo é corroborado por outros 

tribunais estaduais – o que indica a 

tendência observada de certa 

uniformização nos entendimentos para, 

a princípio, suspender as liminares. 

 

Nesses casos, os presidentes não julgam 

o mérito da questão, isto é, quando seria 

correto que o Difal ICMS começasse a 

ser cobrado, verificam apenas os 

requisitos para a suspensão das 

liminares dado os impactos negativos 

que elas poderiam gerar aos cofres 

públicos. 

 

O Difal do ICMS incide sobre operações 

em que o consumidor final não é 

contribuinte e está em outro estado, 

como no caso do ecommerce. Desde o 

início do ano, há um impasse sobre a 

data em que o imposto pode ser cobrado. 

 

O desembargador Altamiro de Oliveira, 

presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina (TJSC), 

suspendeu cerca de 20 liminares que 

davam a contribuintes o direito de não 

recolher o Difal neste ano. O estado 
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estima que o impacto poderia chegar a 

R$ 420 milhões até o fim do ano. 

 

Também nessa decisão, desta quinta-

feira (10/3), a cassação levou em conta o 

risco de “grave lesão à economia 

pública” com a multiplicação de ações no 

estado. 

 

As suspensões no Piauí e em Santa 

Catarina têm, respectivamente, os 

números 0751242-13.2022.8.18.0000 e 

5010518-52.2022.8.24.0000. Outras 

suspensões foram concedidas na Bahia, 

Ceará, Espírito Santo e Pernambuco. 

 

Entenda a disputa sobre o Difal 
ICMS 
 
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 – 

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 publicada 

apenas em 5 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 do Difal ICMS 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 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 5 de janeiro. Trata-se da ADI 7.070. 

O relator é o ministro Alexandre de 

Moraes. 

 

O governo do Ceará também 

propôs, em fevereiro, uma ADI 

semelhante a de Alagoas, para garantir a 

cobrança do Difal ICMS desde a 

publicação da lei complementar. Trata-

se da ADI 7.078. 

 

Do outro lado, a Associação 

Brasileira de Indústria de 

Máquinas (Abimaq) pede no STF 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. 
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Carf não conhece recurso e 
livra Marcelo Odebrecht de 
responder por dívida 
 
Fazenda pedia que ele respondesse 
solidariamente por cobranças 
relacionadas ao pagamento de propinas 
da Odebrecht 
 
MARIANA RIBAS 
14/03/2022 07:07 
 
comentários 

Marcelo Odebrecht / Crédito: 

Divulgação Odebrecht 

 

Por unanimidade de votos, a Câmara 

Superior do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) não conheceu 

do recurso especial da Fazenda Nacional 

que pedia que o empresário Marcelo 

Odebrecht respondesse 

solidariamente por cobranças 

relacionadas ao esquema de pagamento 

de propinas da empreiteira Odebrecht. 

Os conselheiros entenderam que os 

acórdãos paradigmas não têm similitude 

fática com o caso concreto, mantendo, 

na prática, decisão da turma ordinária 

que considerou que a pessoa física não 

deveria ser cobrada pelos débitos da 

pessoa jurídica. 

 

A construtora, investigada 

pela Operação Lava Jato por 

esquema de pagamento de propina 

envolvendo a Petrobras, foi autuada pela 

fiscalização para 

recolher IRPJ, CSLL e IRRF por 

omissão de receitas e pagamentos sem 

causa. A autuação apontava Marcelo 

Odebrecht como responsável tributário, 

com base no artigo 135, III, do CTN. A 

empresa não impugnou o lançamento 

por ter confessado o crime, mas o 

empresário contestou a sua 

responsabilização. 

 

A Delegacia de Julgamento da Receita 

Federal (DRJ) negou provimento à 

impugnação, entendendo que Marcelo 

Odebrecht seria administrador de fato, o 

que evidenciaria seu envolvimento no 

esquema, demonstrado em depoimentos 

públicos dos executivos e ex-executivos 

da Odebrecht, inclusive os do próprio 

Marcelo Odebrecht. Já o acórdão 

recorrido afastou a responsabilidade por 

falta de provas sobre os atos ilícitos 

supostamente praticados pelo sócio, 

sem entrar na discussão sobre o 

empreiteiro ser administrador de fato ou 

não, por entender que este era um 

fundamento que não constou da 

acusação fiscal. 

 

Com isso, a Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional, em recurso especial, 

defendeu que deve ser imputada a 

responsabilidade solidária a Marcelo 

Odebrecht, sob o argumento de que ele 

estaria vinculado à empresa por ser 

diretor de fato e teria se envolvido no 

esquema de corrupção. O argumento é 

baseado nos acórdãos paradigmas nº 

1302-002.549 e 3201-005.171. 

 

Para o relator, conselheiro Luis 

Henrique Marotti Toselli, há 

insuficiência recursal em razão de a 

PGFN não ter contestado os argumentos 

do acórdão recorrido, e sim reproduzido 

o entendimento da DRJ. Além disso, ele 

diz que não há similitude fática entre o 

caso concreto e os acórdãos paradigmas, 
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uma vez que os paradigmas trataram de 

acusações fiscais diferentes das dos 

autos. 

 

O número do processo é 

16682.720944/2017-61. 
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Base de cálculo do ITBI é o 
valor do imóvel transmitido 
em condições normais 
 
Parâmetro de cálculo do ITBI não está 
vinculado à base de cálculo IPTU, 
define Primeira Seção em recurso 
repetitivo 
 
DANIELLY FERNANDES 
SÃO BERNARDO DO CAMPO 
14/03/2022 05:38Atualizado em 
14/03/2022 às 08:24 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) definiu, em julgamento 

do Recurso Especial 1.937.821/SP, 

que a base de cálculo do Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

deve considerar o valor do imóvel 

transmitido nas operações de compra e 

venda em condições normais de 

mercado. 

 

Na decisão, foram estabelecidas três 

teses relativas ao cálculo do ITBI que 

incide sobre a transmissão dos imóveis. 

A primeira diz que a base de cálculo é o 

valor do imóvel transmitido em 

condições normais de mercado, não 

estando vinculada à base de cálculo 

do IPTU, que nem sequer pode ser 

utilizada como piso de tributação. 

 

Já a segunda afirma que o valor 

declarado da transação pelo 

contribuinte goza da presunção de que é 

condizente com o valor de mercado,  e 

que somente pode ser afastada pelo fisco 

mediante a regular instauração de 

processo administrativo próprio, 

conforme o artigo 148 do Código 

Tributário Nacional (CTN). 

 

A última tese considera que o município 

não pode arbitrar previamente a base de 

cálculo do ITBI com respaldo em valor 

de referência por ele estabelecido de 

forma unilateral, pois isso resultaria na 

inversão do ônus da prova em desfavor 

do contribuinte, procedimento que viola 

o disposto no artigo 148 do CTN. 

 

As questões foram analisadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (TJSP) no âmbito de Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas 

(IRDR). 

 

O ministro Gurgel de Faria, relator do 

recurso, explicou que o ITBI deve incidir 

sobre o valor venal dos bens 

transmitidos. “Verifica-se que a base de 

cálculo do ITBI é o valor venal em 

condições normais de mercado e, como 

esse valor não é absoluto, mas relativo, 

pode sofrer oscilações diante das 

peculiaridades de cada imóvel, do 

momento em que realizada a transação e 

da motivação dos negociantes”, concluiu 

o ministro. 

 

Consultado pelo JOTA, o advogado 

tributarista David Nigri, do David Nigri 

Advogados Associados, afirmou que o 

ITBI e o IPTU não devem ter a mesma 

base de cálculo pois envolvem aspectos 

diferentes. “O ITBI é calculado com base 

no valor de mercado no momento da 

https://www.jota.info/autor/danielly-fernandesjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/base-de-calculo-do-itbi-valor-imovel-14032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201937821
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/itbi-entenda-como-e-cobrado-e-calculado-13052021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/iptu-entenda-como-funciona-e-como-e-calculado-por-municipios-13052021
https://www.jota.info/tudo-sobre/ctn
https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


51 

 

transmissão do bem. Já o cálculo do 

IPTU é baseado no valor venal do 

imóvel, e envolve uma planta genérica 

de valores aprovada pelo Poder 

Legislativo local, que leva em conta 

aspectos como terreno, localização e 

idade do imóvel”, explica. 

 

Com o entendimento do tribunal sobre a 

questão, poderão voltar a tramitar os 

processos que discutem o mesmo tema e 

que haviam sido suspensos em todo o 

país até o julgamento do recurso 

repetitivo. 
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Brasil 

Inflação pelo IPCA é a maior 
para fevereiro desde 2015 
 
Taxa de 1,01% ficou acima da 
expectativa do mercado 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
11/03/2022 09h22  Atualizado há 40 
minutos 

 
O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,01% 

em fevereiro, após alta de 0,54% em 

janeiro. É o maior resultado para o mês 

desde 2015, quando a inflação oficial 

brasileira subiu 1,22%. Em fevereiro de 

2021, ficou em 0,86%. 

 

Já o resultado acumulado em 12 meses 

atingiu a marca de 10,54%, ante 10,38% 

até janeiro, e a maior taxa em 12 meses 

desde novembro de 2021 (10,74%). As 

informações foram divulgadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

A variação de preços mensal ficou acima 

da mediana das projeções de 41 

instituições financeiras e consultorias 

ouvidas pelo Valor Data, de uma alta 

de 0,94%, e dentro do intervalo das 

projeções, que iam de 0,79% a 1,14%. 

 

No acumulado em 12 meses, a mediana 

das estimativas do Valor Data era de 

10,47%, com projeções entre 10,36% e 

10,69%, ficando muito acima do centro 

da meta inflacionária estabelecida pelo 

Banco Central (BC) de 3,5% para 2022 — 

com margem de tolerância de 1,5 ponto 

percentual, para mais ou para menos. 

 

O IBGE calcula a inflação oficial 

brasileira com base na cesta de consumo 

das famílias com rendimento de uma 40 

salários mínimos, abrangendo dez 

regiões metropolitanas, além das 

cidades de Goiânia, Campo Grande, Rio 

Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília. 

 

Entre as nove classes de despesas que 

compõem o cálculo, o maior impacto 

veio de educação, com alta de 5,61% e 

0,31 ponto percentual de impacto na 

formação do índice. O mês de fevereiro 

tem tradicionalmente taxas mais altas 

para o grupo em função do início do ano 

escolar. 

 

O maior impacto individual no IPCA de 

fevereiro veio de cursos regulares 

(6,67%), com destaque para o ensino 

fundamental (8,06%), a pré-escola 

(7,67%) e o ensino médio (7,53%). Os 

preços dos cursos de ensino superior e 

de pós-graduação subiram 5,82% e 

2,79%, respectivamente. Já os cursos 

diversos tiveram alta de 3,91%, sendo 

que a maior variação dentro do item veio 

dos cursos de idioma (7,29%). 

 

Em seguida, veio o grupo de alimentos e 

bebidas, com taxa de 1,28%, ante 1,11% 

em janeiro (1,11%), e contribuição de 

0,27 ponto percentual. 

 

“Em fevereiro, houve impactos dos 

excessos de chuvas e também de 

estiagens que prejudicaram a produção 

em diversas regiões de cultivo no Brasil. 

Temos dois meses de alta de alimentos 

acima de 1%”, afirma o responsável pelo 

IPCA, Pedro Kislanov. 

 

Entre os destaques estão os aumentos 

nos preços da batata-inglesa (23,49%) e 

da cenoura (55,41%). Além disso, as 

frutas subiram 3,55%. 

 

O grupo de alimentos e bebidas tem altas 

nos preços desde o início da atual série 

do IPCA, que começou em janeiro de 
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2020, com uma única exceção, no mês 

de novembro de 2021 (-0,04%). Em 12 

meses, esse segmento acumula alta de 

9,12%. 

 

Das nove classes de despesas, cinco 

tiveram aceleração de preços na 

passagem entre janeiro e fevereiro. 

Foram observadas taxas maiores de 

inflação, na passagem entre janeiro e 

fevereiro, em alimentação e bebidas (de 

1,11% para 1,28%), habitação (0,16% 

para 0,54%), transportes (-0,11% para 

0,46%), saúde e cuidados pessoais 

(0,36% para 0,47%) e em educação 

(0,25% para 5,61%). 

 

Por outro lado, foi observada taxa menor 

em artigos de residência (de 1,82% para 

1,76%), vestuário (1,07% para para 

0,88%), despesas pessoais (0,78% para 

0,64%) e comunicação (1,05% para 

0,29%). 

 

 
— Foto: Anna Shvets/Pexels 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/11/inflacao-pelo-ipca-e-a-
maior-para-fevereiro-desde-2015.ghtml  
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Brasil 

Petrobras reajusta 
combustíveis, mas defasagem 
continua 
 
Estatal eleva preços da gasolina em 
18,7% e do diesel em 24,9%, mas 
diferença em relação ao mercado 
internacional segue em nível pré-guerra 
 
Por André Ramalho e Gabriela 
Ruddy — Do Rio 
11/03/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Joaquim Silva e Luna: conversas com o 

governo e defesa dos reajustes contra o 

risco de desabastecimento — Foto: 

Divulgação 

 

Ao aumentar em 18,7% o preço da 

gasolina e em 24,9% o do diesel a partir 

de hoje, nas refinarias, a Petrobras optou 

por repassar parcialmente, para o 

mercado doméstico, os efeitos da 

valorização recente do petróleo. A 

companhia não anulou a diferença de 

seus preços em relação à paridade de 

importação, mas volta a operar com 

defasagens dentro dos patamares pré-

guerra na Ucrânia. 

 

Os novos reajustes abrem espaço para 

viabilizar mais importações, num 

momento em que a oferta de derivados 

dá sinais de estresse em algumas 

regiões. A expectativa, contudo, é que 

poucas empresas se arriscarão no 

mercado externo, enquanto os preços da 

Petrobras continuam defasados. 

 

A petroleira estava há 57 dias sem mexer 

nos preços do diesel e gasolina. A estatal 

também aumentou em 16% o preço do 

gás liquefeito de petróleo (GLP), depois 

de manter os preços do “gás de cozinha” 

congelados por 152 dias. 

 

Os reajustes pressionarão os preços ao 

consumidor. A Ativa Investimentos 

estima que o aumento dos preços nas 

refinarias deve levar a uma alta de 6,2% 

no preço da gasolina nas bombas. Se 

confirmadas as projeções, o preço médio 

do combustível pode ultrapassar os R$ 7 

o litro no país - realidade, aliás, já 

encontrada em algumas praças, como o 

Rio de Janeiro, mesmo antes de a 

Petrobras anunciar o reajuste. O litro da 

gasolina era vendido na quarta-feira, em 

média, a R$ 6,778, segundo pesquisa de 

mercado da Triad Reseach. 

 

Segundo fontes, os efeitos do reajuste da 

Petrobras já podem começar a ser 

sentidos nos postos no fim de semana, 

sobretudo em regiões de maior 

movimento, onde as distribuidoras 

fazem compras diárias e os preços são 

atualizados, portanto, com mais 

velocidade. 

 

A Petrobras justificou que não repassou 

a volatilidade, num primeiro momento, 

mas que, após os preços internacionais 

terem se mantido “consistentemente 

elevados”, o reajuste se tornou 

necessário “para que o mercado 

brasileiro continue sendo suprido, sem 

riscos de desabastecimento, pelos 
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diferentes atores responsáveis pelo 

atendimento às diversas regiões”. 

 

Com o aumento, o preço médio da 

gasolina nas refinarias da Petrobras 

custará R$ 3,86/litro. No caso do diesel, 

o valor cobrado subirá para R$ 

4,51/litro, enquanto o quilo do GLP vai 

para R$ 4,48. A esses valores se somam 

impostos e margem de distribuição e 

revenda. 

 

Mesmo assim, o Goldman Sachs estimou 

que os preços da estatal ainda se 

mantinham, ontem, 6% abaixo do preço 

de paridade de importação (PPI) no 

diesel e com defasagem de 12% na 

gasolina. 

 

Segundo a Associação Brasileira de 

Importadores de Combustíveis 

(Abicom), a Petrobras volta, agora, a 

trabalhar com patamares de defasagem 

próximos aos níveis anteriores à guerra. 

Em fevereiro, antes mesmo da invasão 

da Ucrânia pela Rússia, o barril do 

petróleo já vinha sendo negociado acima 

de US$ 90, e a estatal, ao segurar os 

repasses, vinha praticando preços entre 

6% e 13% abaixo do PPI. 

 

A Petrobras dá um sinal positivo ao 

mercado de que está disposta a 

continuar a repassar, ainda que 

parcialmente, a alta dos preços 

internacionais. Na bolsa, as ações da 

petroleira recuperam parte das perdas 

da semana e subiram 2,8% (ordinárias) 

e 3,5% (preferenciais). Para o UBS BB, o 

reajuste “destaca a sólida governança da 

empresa e a livre política de preços, 

apesar de todo o barulho dos últimos 

anos”. 

 

A diretora de downstream 

[abastecimento] do Instituto Brasileiro 

do Petróleo (IBP), Valéria Lima, afirmou 

que os reajustes reduzem riscos para a 

operação de outras empresas e ampliam 

a segurança no abastecimento. “É 

importante indicar que não há controles 

de preços no Brasil e que os 

importadores podem trazer cargas de 

fora e vendê-las no país”, disse Lima. 

 

Com o agravamento da guerra na 

Ucrânia, a defasagem da Petrobras para 

o PPI havia atingido patamares muito 

elevados - de 20% a 40% desde a última 

semana - e que já começavam a dar 

sinais de desequilíbrio no 

funcionamento do mercado em algumas 

praças. Segundo uma fonte do setor, 

algumas distribuidoras pediram para 

que revendedores ajudassem a racionar, 

sobretudo, diesel S-10. 

 

As tradings privadas afirmam que, 

mesmo com o aumento dos preços da 

Petrobras, as janelas seguem fechadas 

para as importadoras associadas à 

Abicom - que acusam a estatal de 

segurar reajustes sistematicamente e 

não têm conseguido realizar operações 

em 2022. Já a Petrobras informou que 

mantém o compromisso com preços 

competitivos e em equilíbrio com o 

mercado, ao mesmo tempo em que evita 

o repasse imediato das volatilidades 

externas “causadas por eventos 

conjunturais”. 

 

“É muito importante que a Petrobras 

siga perseguindo a paridade de 

importação, para a construção de um 

ambiente de negócios favorável e para a 

realização de investimentos. É uma pena 

que a companhia tenha demorado quase 

60 dias para fazer essa movimentação”, 

disse o presidente da Abicom, Sérgio 

Araújo. 

 

A expectativa, porém, é que o reajuste da 

Petrobras viabilize mais importações 

por parte das grandes distribuidoras. “O 

reajuste afasta a possibilidade de falta de 
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produto. Mesmo que ainda exista uma 

diferença em relação aos preços 

internacionais, o mercado é dinâmico, 

então podem aparecer oportunidades de 

acessar produtos para importar que 

tenham um preço mais em conta. Antes, 

a diferença era tão grande que não se 

conseguia vislumbrar essa 

oportunidade”, disse um executivo. 

 

Empresas como a Vibra, Raízen e 

Ipiranga têm redes próprias maiores, 

com contratos de exclusividade de 

fornecimento, e geralmente mantêm as 

importações mesmo durante momentos 

de defasagem nos preços da Petrobras. 

Com uma rede grande de postos 

bandeirados e volumes gigantes, elas 

têm menos dificuldades na hora de diluir 

custos. Mesmo assim, elas não vinham 

passando ilesas. A Ipiranga, por 

exemplo, comunicou aos revendedores, 

nesta semana, que analisaria cada 

pedido dos clientes antes de liberar as 

entregas de diesel - sinal de que a oferta 

está curta, dizem fontes. 

 

Do lado político, há quem avalie que o 

reajuste pode colocar nova pressão sobre 

a Petrobras. O alinhamento dos preços 

da estatal ao mercado internacional é 

alvo de críticas da oposição e do governo 

de Jair Bolsonaro - que, segundo fontes, 

pressionou o presidente da petroleira, 

Joaquim Silva e Luna, a congelar os 

preços temporariamente. O general, por 

sua vez, vinha defendendo a necessidade 

dos reajustes, devido aos riscos de 

desabastecimento. Ontem, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, negou que o 

governo tenha cogitado mudar a política 

de preços da Petrobras. “Dada a 

magnitude dos ajustes, acreditamos que 

isso pode levar a mais ruído negativo do 

governo em torno da política de preços”, 

ressalva o Goldman Sachs. 

 

 

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

2022/03/11/petrobras-reajusta-

combustiveis-mas-defasagem-

continua.ghtml  
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Finanças 

Itaú Asset vê inflação de 6,6% 
neste ano e eleva projeção 
para a Selic de 12,5% para 
13,25% no fim do ciclo 
 
Em relação à atividade econômica, os 
economistas elevaram a projeção de 
crescimento do PIB de 2022 de -0,3% 
para 0,6%, na esteira de indicadores de 
atividade mais fortes do que o esperado 
 
Por Victor Rezende, Valor — São Paulo 
11/03/2022 10h26  Atualizado há 47 
minutos 
 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

Diante das surpresas altistas observadas 

recentemente em dados de inflação, com 

os núcleos ainda bastante pressionados 

e o impacto crescente da inércia 

inflacionária sobre os serviços, a Itaú 

Asset Management elevou sua 

projeção para o IPCA deste ano de 5,7% 

para 6,6% e passou a esperar, ainda, 

uma inflação ainda mais alta em 2023, 

ao estimar o IPCA em 4%, enquanto 

antes a expectativa era de que o índice 

ficaria em 3,8%. 

 

“Preços de bens industriais, 

combustíveis e grãos são pontos de 

atenção. Commodities em alta e a crise 

geopolítica 

entre Rússia e Ucrânia adicionaram 

pressão nesses itens, ainda que uma 

apreciação do real e medidas tributárias 

exerçam forças contrárias”, apontam os 

economistas da Itaú Asset. Quanto à 

taxa de câmbio, a expectativa da 

gestora é de que o dólar termine tanto 

2022 quanto 2023 em R$ 5,10. 

 

Em revisão de cenário publicada hoje, os 

profissionais apontam, ainda, que 

o Banco Central deve seguir o 

processo de redução da magnitude de 

altas de juros na reunião da próxima 

semana do Copom e elevar a Selic em 1 

ponto percentual, a 11,75%. “Porém, 

realizará ajustes subsequentes em maior 

magnitude do que o previsto 

anteriormente”, dizem os economistas 

da gestora, ao projetarem a Selic em 

13,25% no fim do ciclo, nível superior ao 

esperado anteriormente (12,5%). Para 

2023, a Itaú Asset elevou sua 

projeção para a Selic de 8% para 

8,5%, com um ciclo de cortes que deve 

ter início no fim do primeiro trimestre 

de 2023. 

 

“Ressaltamos que as diversas incertezas 

externas, ligadas ao quadro geopolítico, 

e internas, ligadas ao arcabouço fiscal, 

colocam pressão para a manutenção de 

uma Selic mais elevada por mais tempo 

do que nosso cenário base atual”, 

apontam os profissionais da Itaú Asset. 

 

Em relação à atividade econômica, os 

economistas elevaram a projeção de 

crescimento do PIB de 2022 de -0,3% 

para 0,6%, na esteira de indicadores de 

atividade mais fortes do que o esperado 

tanto no quarto trimestre do ano 

passado quanto no primeiro trimestre 

deste ano. “Vale ressaltar, no entanto, 

que ainda seguimos pouco otimistas 

com o longo prazo. O cenário com 

inflação e juros elevados trará desafios. 

Nossa projeção para 2023 é de um 
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crescimento de 0,5%”, dizem os 

economistas. 
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Empresas 

Compass, da Cosan, vai 
vender participação da 
Gaspetro em cinco 
distribuidoras de gás 
 
Em novo movimento de portfólio, a 
empresa assinou um instrumento 
vinculante para a venda de uma fatia 
minoritária para uma empresa não 
revelada 
 
Por Cristiana Euclydes, Valor — São 
Paulo 
11/03/2022 10h39  Atualizado há 36 
minutos 

 
A Compass Gás e Energia, empresa 

do Grupo Cosan, realizou novo 

movimento de gestão de portfólio, com a 

assinatura de instrumento vinculante 

com uma empresa não revelada para a 

venda de participação minoritária da 

Gaspetro em outras cinco distribuidoras 

de gás. 

 

Segundo a Compass, em comunicado ao 

mercado, a eficácia de tal instrumento, 

bem como a conclusão da aquisição de 

51% do capital social da Gaspetro, estão 

sujeitas ao cumprimento de diversas 

condições suspensivas que incluem, mas 

não se limitam, à aprovação pelos órgãos 

competentes. 

 

A Compass havia anunciado, na quarta-

feira passada, que celebrou um acordo 

de promessa de compra e venda de ações 

com um terceiro para a alienação de 

participação minoritária da Gaspetro em 

sete distribuidoras de gás. 

 

A Petrobras assinou, em julho de 2021, 

contrato para venda de sua participação 

de 51% na Gaspetro para a Compass, por 

R$ 2 bilhões. A Superintendência-Geral 

do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) deu aval para a 

operação na terça-feira passada. 

 

 
Compass Gás e Energia, empresa do 

grupo Cosan — Foto: 

Divulgalção/Compass 
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Legislação 

STF proíbe processo por 
crime contra o INSS antes de 
decisão final do Carf 
 
Resultado contrário, segundo 
advogados, poderia provocar um 
aumento de ações penais contra 
empresários 
 
Por Joice Bacelo, Valor — Rio 
10/03/2022 18h38  Atualizado há 14 
horas 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 

proibiu a abertura de processo 

por crime previdenciário antes que 

se tenha uma decisão definitiva do 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) confirmando a existência 

da dívida. Essa decisão acalmou o 

mercado. Resultado em sentido 

contrário, dizem especialistas, poderia 

provocar um aumento de ações penais 

contra empresários. 

 

Esses processos poderiam servir, além 

disso, como instrumento de pressão 

para que os contribuintes pagassem os 

valores cobrados pelo Fisco sem antes se 

defender por meio do processo 

administrativo. É que, pela lei brasileira, 

o pagamento extingue a punibilidade. 

 

O ministro Luiz Fux, presidente da 

Corte, tratou dessa questão: “É evidente 

que uma pessoa de bem, diante da 

iminência de ser processada 

criminalmente, corre, paga e vai discutir 

depois a repetição do indébito para 

receber não se sabe quando através de 

precatório”. 

 

Fux acompanhou o entendimento do 

relator do caso, o ministro Nunes 

Marques. Dos nove que participaram 

da votação, só Alexandre de Moraes se 

posicionou de forma divergente. Dias 

Toffoli não estava presente e Luís 

Roberto Barroso se deu por impedido. 

 

Esse tema foi analisado por meio de uma 

ação movida pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR), que pedia a 

declaração de inconstitucionalidade 

do artigo 83 da Lei nº 9.430, de 

1996 — alterada pela Lei nº 12.350, de 

2010 (ADI 4980). Consta nesse 

dispositivo que a abertura de ações por 

crime contra a Previdência Social só 

pode ocorrer depois do esgotamento do 

processo administrativo fiscal. 

 

A lei de 2010 nasceu de uma Medida 

Provisória, a nº 497. A PGR contestava o 

fato de o tema ter sido tratado por MP. 

Argumentava, além disso, que a regra 

dificulta a persecução criminal e 

incentiva a prática de atos criminosos. 

Para o órgão, ainda, crimes 

previdenciários têm natureza formal e, 

por esse motivo, nesses casos não seria 

necessário esperar por uma decisão 

definitiva do Carf. 

 

O ministro Alexandre de Moraes votou 

pela constitucionalidade da norma — 

assim como os demais ministros —, mas 

concordou com a PGR em relação à 

natureza desses crimes, sobretudo o de 

apropriação indébita previdenciária. Ele 

também criticou a forma como a 

sonegação é tratada na legislação. 

 

“O Brasil aposta no mau pagador. Há 

uma evolução histórica, a partir de 1945, 

em que o pagamento do tributo na 

primeira instância administrativa 

extinguiria a punibilidade. Depois, se 

pagasse antes do recebimento da 

denúncia e agora a qualquer tempo 

extingue a punibilidade. Essa alteração 

[lei de 2010] é mais um avanço nesse 
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sentido de não se combater a sonegação. 

Uma péssima opção legislativa, mas não 

poderia, ao meu ver, ser declarada 

inconstitucional ou totalmente 

inconstitucional”, disse. 

 

Prevaleceu, porém, o entendimento do 

relator. O ministro Nunes Marques não 

viu problemas na lei de 2010 e, em 

relação ao mérito, citou a jurisprudência 

da Corte. Consta na Súmula 24 que 

não há crime contra a ordem tributária 

antes do lançamento definitivo do 

tributo. Crimes previdenciários estão 

dentro desse conceito. 

 

Nunes Marques frisou ainda que o 

processo criminal não fica prejudicado. 

A contagem de prescrição desses crimes, 

disse, se inicia somente na data de 

constituição do tributo, ou seja, com a 

decisão definitiva do tribunal 

administrativo. “Não se observa, assim, 

nenhum prejuízo.” 

 

Análise 

 

Para a advogada Angela Baeta Neves, 

que falou aos ministros na tribuna como 

representante do Sindicato Nacional 

das Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e de 

Lubrificantes (Sindicom), parte 

interessada no caso, o processo 

administrativo é fundamental para que o 

contribuinte tenha direito ao 

contraditório e também para que o 

Ministério Público tenha mais 

elementos e provas acerca da autoria e 

materialidade do crime fiscal. 

 

A advogada chamou a atenção dos 

ministros, ainda, para a complexidade 

do sistema tributário brasileiro. “É 

muito frequente a existência de 

autuações fiscais para a cobrança de 

tributos e valores considerados devidos 

pelas autoridades fiscais que são 

discutidas em processos administrativos 

e podem resultar, sim, em decisões 

favoráveis aos contribuintes”, disse. 

 

De acordo com advogada Nina Pencak, 

representante da Associação 

Brasileira de Advocacia 

Tributária (Abat), que também atuou 

como parte interessada, a decisão 

proferida ontem “encerra de uma vez 

por todas um inconformismo da PGR” 

em relação a esse tema. O 

inconformismo, diz, vem desde 1997, 

quando uma outra ação (ADI 1571) foi 

apresentada à Corte. 

 

Essa ação mais antiga, já julgada 

improcedente, havia sido apresentada 

contra a redação original do artigo 83, 

que fazia menção a “crimes tributários” 

somente. A ADI 4980, julgada ontem, 

contestava a redação modificada em 

2010, que faz referência aos crimes de 

natureza previdenciária. 

 

 
Ministro Nunes Marques: contagem de 

prescrição de crimes previdenciários se 

inicia somente na data de constituição 

do tributo — Foto: Fellipe 

Sampaio/SCO/STF 
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Economia 

Dólar cai e chega a furar o 
patamar dos R$ 5. Bolsa sobe, 
com exterior e dados de 
inflação no foco 
 
IPCA de fevereiro tem maior alta para o 
mês desde 2015. Investidores seguem 
monitorando desdobramentos do 
conflito entre Rússia e Ucrânia 
 
O Globo 
11/03/2022 - 10:44 / Atualizado em 
11/03/2022 - 11:14 
 

Inflação e guerra na Ucrânia são 

destaque no dia dos mercados. Foto: 

Thomas White / Reuters 

 

RIO — O dólar tem queda, chegando a 

operar abaixo dos R$ 5, enquanto a 

Bolsa sobe no início desta sexta-feira. Os 

ativos domésticos tentam acompanhar o 

sentimento mais favorável ao risco no 

exterior. Na cena interna, a atenção dos 

investidores se volta para a divulgação 

de dados de inflação de fevereiro, que 

vieram acima do esperado. 

 

Por volta de 10h35, a moeda americana 

tinha baixa de 0,09%, negociada a R$ 

5,0115, após chegar a bater a casa dos R$ 

4,98. 

 

Na quarta-feira, o dólar já tinha 

operado abaixo dos R$ 5, para depois 

fechar em R$ 5,0109. 

No mesmo horário, o Ibovespa subia 

0,25%, aos 113.941 pontos. 

 

Maior alta desde 2015 
 
A inflação subiu 1,01% em fevereiro ante 

janeiro, segundo dados divulgados pelo 

IBGE. 

 

É a maior taxa para o mês desde 2015, 

quando chegou a 1,2%. Com o resultado, 

o indicador acumula alta de 10,54% em 

12 meses. 

 

Os números vieram acima do projetado 

e devem ajudar os investidores a 

calibrarem as expectativas para a 

reunião do Comitê de Política Monetária 

(Copom), que se aproxima. 

 

O avanço dos preços de commodities 

como o trigo e o petróleo e seus efeitos 

colaterais, como a alta dos combustíveis 

na cena interna, já fez com que 

várias instituições financeiras 

revisassem suas projeções de inflação e 

juros. 

 

O período de elevação dos juros, 

portanto, pode se prolongar mais do que 

tinha sido sinalizado pelo Copom após 

seu último encontro. 

 

Pressionado pelo reajuste dos 

combustíveis anunciado pela Petrobras, 

o Senado aprovou, na véspera, dois 

projetos com o potencial de reduzir o 

preço destes produtos nas bombas dos 

postos. 

 

Ainda na noite de quinta-feira, a Câmara 

também aprovou um deles, o Projeto de 

Lei Complementar 11, que muda a 

cobrança de ICMS sobre combustíveis. 

 

Na cena externa, o foco segue sendo a 

guerra entre Rússia e Ucrânia, que não 

mostra sinais de arrefecimento, pelo 

menos, nos próximos dias. 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-sobe-101-em-fevereiro-maior-alta-para-mes-desde-2015-25427386
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/965822-dolar-fecha-em-501-bolsa-tem-forte-alta-com-otimismo-no-exterior-diante-de-conflito-entre-russia-ucrania-25424948
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/965822-dolar-fecha-em-501-bolsa-tem-forte-alta-com-otimismo-no-exterior-diante-de-conflito-entre-russia-ucrania-25424948
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-inflacao-deve-superar-7-em-2022-com-reajuste-da-gasolina-do-diesel-pela-petrobras-preveem-analistas-25427136
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-inflacao-deve-superar-7-em-2022-com-reajuste-da-gasolina-do-diesel-pela-petrobras-preveem-analistas-25427136
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/entenda-os-dois-projetos-de-lei-aprovados-pelo-congresso-que-freiam-preco-da-gasolina-25427984
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/entenda-os-dois-projetos-de-lei-aprovados-pelo-congresso-que-freiam-preco-da-gasolina-25427984
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/entenda-os-dois-projetos-de-lei-aprovados-pelo-congresso-que-freiam-preco-da-gasolina-25427984
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“De modo geral, os investidores seguem 

se mostrando muito sensíveis ao 

noticiário da guerra, fato que explica a 

alta da volatilidade nos últimos dias”, 

destacaram analistas da Guide 

Investimentos, em relatório matinal. 

 

Ações 
 
Entre as ações, as ordinárias da 

Petrobras (PETR3, com direito a voto) 

subiam 0,98% e as preferenciais 

(PETR4, sem direito a voto), 1,57%. 

 

As ordinárias da Vale (VALE3) 

avançavam 0,62%  e as da Siderúrgica 

Nacional (CSNA3) cediam 1,35%. 

 

As preferenciais da Usiminas (USIM5) 

caíam 0,45%. 

 

No setor financeiro, as preferenciais do 

Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) 

tinham altas de 1% e 1,4%, 

respectivamente. 

 

Petróleo tem leve alta 
 
Os preços do petróleo abriram em alta, 

mas desaceleram seus ganhos ao longo 

da manhã. 

 

Por volta de 11h, no horário de Brasília, 

o preço do contrato para maio do 

petróleo tipo Brent subia 0,05%, 

negociado a US$ 109,38, o barril. 

 

Já o preço para abril do petróleo tipo 

WTI avançava 0,33%, cotado a US$ 

106,37, o barril. 

 

Bolsas na Europa sobem 
 
As bolsas na Europa operam em alta 

nesta sexta-feira, em um pregão com 

sentimento mais favorável ao risco por 

parte dos investidores. 

 

As ações ampliaram seus ganhos depois 

que o presidente russo, Vladimir Putin, 

disse que houve algum progresso nas 

negociações de Moscou com a Ucrânia. 

 

A falta de um acordo entre os ministros 

das Relações Exteriores dos dois países 

após um encontro na véspera tinha 

esfriado os ânimos dos mercados. 

 

Por volta de 11h, em Brasília, a Bolsa de 

Londres subia 1,40% e a de Frankfurt, 

3,33%. A Bolsa de Paris avançava 2,38%. 

 

Na Ásia, as bolsas fecharam com sinais 

contrários. O índice Nikkei, da Bolsa de 

Tóquio, cedeu 2,05%. Em Hong Kong, 

houve baixa de 1,61% e, na China, alta de 

0,41%. 

  

https://oglobo.globo.com/economia/in
vestimentos/dolar-cai-chega-furar-
patamar-dos-5-bolsa-sobe-com-
exterior-dados-de-inflacao-no-foco-
25428267   
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-cai-chega-furar-patamar-dos-5-bolsa-sobe-com-exterior-dados-de-inflacao-no-foco-25428267
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-cai-chega-furar-patamar-dos-5-bolsa-sobe-com-exterior-dados-de-inflacao-no-foco-25428267
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-cai-chega-furar-patamar-dos-5-bolsa-sobe-com-exterior-dados-de-inflacao-no-foco-25428267
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-cai-chega-furar-patamar-dos-5-bolsa-sobe-com-exterior-dados-de-inflacao-no-foco-25428267
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/dolar-cai-chega-furar-patamar-dos-5-bolsa-sobe-com-exterior-dados-de-inflacao-no-foco-25428267
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Economia 

Com novas regras, Banco 
Central estende regulação de 
bancos para fintechs 
 
Com novas resoluções, instituições de 
pagamento terão regulação de acordo 
com tamanho e complexidade das 
operações 
 
Gabriel Shinohara 
11/03/2022 - 10:02 / Atualizado em 
11/03/2022 - 11:12 
 

As regras começam a entrar em vigor em 

janeiro de 2023 Foto: Cristiano Mariz / 

Agência O Globo 

 

BRASÍLIA — Em uma série de 

resoluções publicadas nesta sexta-feira, 

o Banco Central (BC) estendeu para as 

instituições de pagamento, guarda-

chuva que abrange muitas das grandes 

fintechs e bancos digitais, regras que já 

são aplicadas para o setor bancário. 

 

Essa era uma demanda antiga dos 

bancos, que reclamavam de uma 

competição desigual com as fintechs. 

Segundo eles, a regulação que o setor 

precisam seguir era muito mais estrita e 

ambas competem no mesmo mercado. 

 

O chefe do Departamento de Regulação 

Prudencial e Cambial do Banco Central, 

Ricardo Moura, ressaltou que a 

mudança nas regras é necessária porque 

o mercado avançou muito desde o Marco 

Legal das Instituições de Pagamento de 

2013. 

 

— Algumas instituições de pagamento 

cresceram, se desenvolveram, criaram 

instituições financeiras, passaram a 

oferecer produtos e serviços e aquelas 

regras criadas no início do processo já 

não fazem muito sentido — apontou. 

 

De acordo com o BC, as instituições de 

pagamento passarão a ter regras 

proporcionais ao seu porte e 

complexidade assim como os bancos. Ou 

seja, empresas maiores, com mais 

clientes e expostas a um risco maior, 

deverão seguir regras mais estritas. 

 

— Essencialmente, as IPs mais simples e 

menos complexas vão ter regras mais 

simples e instituições de pagamento 

maiores, que fazem mais atividades, vão 

ter regras mais complexas. É o que a 

gente chama de proporcionalidade — 

disse Ricardo Moura. 

 

Um dos pontos de mudança é o aumento 

de capital necessário para assegurar o 

funcionamento saudável da instituição 

de pagamento e necessário para 

absorver perdas inesperadas. 

 

As regras entram em vigor em janeiro de 

2023 e terão uma implementação em 

fases até janeiro de 2025. Segundo o BC, 

esse tempo será suficiente para as 

fintechs adequarem sua estrutura e 

controle interno. 

 

O advogado Tiago Severo, sócio do 

escritório Caputo, Bastos e Serra e 

especialista em direito bancário, ressalta 

que as novas regras dão uma 

“maturidade regulatória” para as 

instituições de pagamento. 
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— Não dá para dizer que agora as 

instituições de pagamento estão 

enquadradas nas regras do banco. 

Dentro das regras das IPs, essas novas 

regras dão cabo de mais maturidade 

regulatória para as instituições que já 

podem gerar algum tipo de risco 

sistêmico. 

 

Novos concorrentes 
 
Uma das preocupações durante a 

discussão dessa nova regulação é que 

regras mais duras aplicadas às 

instituições de pagamento poderiam 

dificultar a entrada de novas empresas 

no mercado. 

 

Em nota, o BC ressaltou que esse não 

será o caso e que a regulamentação 

preserva a facilidade de entrar no 

mercado. As regras simplificadas para 

instituições de pagamento menores 

foram mantidas. 

 

“Para manter a porta aberta a novos 

participantes nesse mercado, as novas 

regras preservam tratamento 

simplificado e requerimentos mais 

fáceis para novos entrantes que tendem 

a trazer produtos e serviços inovadores 

ao mercado”, afirmou. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/co
m-novas-regras-banco-central-estende-
regulacao-de-bancos-para-fintechs-
25428236  
 

Retorne ao índice 
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https://oglobo.globo.com/economia/com-novas-regras-banco-central-estende-regulacao-de-bancos-para-fintechs-25428236
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Economia 

Governo escala 'tropa de 
choque' por novo ICMS e 
auxílio-gasolina 
 
Aumento anunciado pela Petrobras era 
esperado pelo governo, que pressionou 
estatal a não fazer repasse integral de 
defasagem 
 
Adriana Fernandes, Eduardo Gayer e 
Daniel Weterman, O Estado de S.Paulo 
11 de março de 2022 | 05h00 
 
Esperado por integrantes do governo, o 

reajuste dos combustíveis anunciado 

pela Petrobras ontem ajudou a 

explicitar a premência da aprovação do 

projeto de lei que desonera tributos, na 

avaliação de integrantes do governo. O 

chamado PLP 11, com mudanças 

no ICMS cobrado pelos Estados, 

ganhou o aval do Senado e agora segue 

para a Câmara. 

 

Tão logo o reajuste foi anunciado, o 

governo reagiu com mais pressão sobre 

senadores pela aprovação do PLP 11. O 

ministro-chefe da Casa Civil, Ciro 

Nogueira, escalou assessores de sua 

extrema confiança para irem 

presencialmente ao Congresso neste 

dia de votação dos projetos que podem 

reduzir os impostos estaduais cobrados 

sobre a gasolina e o diesel. Até 

mesmo o “número dois” da pasta, o 

secretário executivo Jônathas Assunção, 

circulou nos corredores do Senado em 

busca de apoio à proposta. 

 

Embora bastante alto, o repasse da 

Petrobras não foi total em relação à 

defasagem de preços no mercado 

internacional após 57 dias sem ajuste 

nos preços da gasolina e diesel e 152 dias 

do GLP. Esse foi um ponto defendido 

pelo governo nas reuniões da semana de 

ministros com o presidente da 

Petrobras, Joaquim Silva e Luna. O 

governo considera que, com a aprovação 

da redução dos impostos, parte do 

aumento agora poderá ser rateado entre 

União (PIS/Cofins), Estados (ICMS) e 

consumidores. 

 

Consumidores formam fila para 

abastecer em posto de gasolina na 

Marginal do Tietê, zona oeste de SP, no 

começo da noite de ontem. Foto: Daniel 

Teixeira/Estadão - 10/3/2022 

 

De acordo com assessores palacianos, a 

necessidade de que o repasse não fosse 

integral foi sinalizada pelo governo à 

Petrobras nas reuniões desta semana 

como forma de evitar um choque ainda 

maior de preços, diante da perspectiva 

de desoneração dos tributos e do cenário 

de guerra ainda muito incerto. 

 

Pouco antes de a Petrobras anunciar 

o aumento de 24,9% no diesel e de 

18,7% na gasolina, o próprio 

presidente Jair 

Bolsonaro (PL) alertou sobre a 

iminência de “problema de combustível” 

no País. Já antevendo o reajuste e as 

críticas dos consumidores, Bolsonaro 

saiu-se dizendo que não define a política 

de preços da estatal. 

 

“Não estou dizendo se vai ou não vai, eu 

acho que vai aumentar. No mundo todo 

aumentou. Eu não defino preço na 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
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/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/camara-dos-deputados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ciro-nogueira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ciro-nogueira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/glp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/joaquim-silva-e-luna
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pis-programa-de-integracao-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-aumento-gasolina-diesel,70004003887
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-aumento-gasolina-diesel,70004003887
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
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Petrobras, eu não decido nada lá. Só 

quando tem problema cai no meu colo”, 

disse ele a simpatizantes em frente 

ao Palácio da Alvorada. Em razão das 

regras rígidas de mercado, a Petrobras 

não pode antecipar a data e a hora do 

anúncio de reajustes. 

 

Subsídios 
 
O governo tem ciência de que o PLP 11 

não resolverá todos os problemas dos 

combustíveis e, por isso, se a situação 

piorar, deve anunciar um programa 

de subsídios aos combustíveis. 

 

Com impacto direto na inflação e, 

consequentemente, na popularidade do 

presidente em ano eleitoral, o preço dos 

combustíveis tomou lugar de prioridade 

no Planalto. Bolsonaro cobra ministros 

e auxiliares por uma solução rápida para 

o impasse e, em ano inesperado e 

incomum, chegou a cancelar agenda 

de cunho eleitoral em Duque de 

Caxias (RJ), marcada para ontem, 

para se debruçar sobre as discussões. 

 

O auxílio-gasolina a motoristas de baixa 

renda – incluído em um dos projetos do 

Senado que cria uma conta de 

estabilização dos preços com recursos 

do Tesouro – também provocou 

impasses no próprio governo. 

 

A medida beneficiaria Bolsonaro, mas 

pode esbarrar na legislação eleitoral, que 

proíbe a criação de benefícios desse tipo 

em ano de eleições, e ficar para 2023. 

No Ministério da Economia, há um 

entendimento claro de que a medida não 

poderá ser feita neste ano, mas não está 

descartado que haja novas 

interpretações jurídicas para amparar a 

iniciativa. 

 

‘Pegadinha’ 
 

No Senado, a avaliação é de que a 

proposta é uma “pegadinha” para o 

governo Bolsonaro e pode na prática só 

ser adotada pelo ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, se o petista 

vencer as eleições. Por isso, se o 

entendimento do governo for de impasse 

da lei eleitoral, o destino do auxílio é o 

veto. 

 

Aliado de Lula, o relator do pacote, 

senador Jean Paul Prates (PT-RN), 

afirmou que o governo não poderá pagar 

o auxílio-gasolina neste ano. “Por isso, a 

gente está vendo que não é eleitoreiro, 

ninguém está ajudando o governo ou 

atrapalhando o governo. Estamos 

tentando ajudar as pessoas que estão 

sofrendo com essa alta.” 

 

Líder do governo Bolsonaro no 

Congresso, Eduardo Gomes (MDB-

TO), por outro lado, disse que a 

intenção é viabilizar o benefício 

imediatamente e só esperar o aval 

técnico. “Essa foi iniciativa do governo, 

do presidente, ele é o governo”, disse. 

 

Entenda as principais medidas 
que avançaram no Congresso: 
 
Mudança: 
 
O pacote aprovado pelo Senado força 

uma mudança na política de preços da 

Petrobras e na cobrança de impostos 

federais e estaduais sobre os 

combustíveis. 

 

‘Colchão’: 
 
Um dos itens do projeto cria uma conta 

de estabilização dos preços, que servirá 

como um “colchão” para conter as 

oscilações do mercado internacional. 

Essa medida precisa ser regulamentada 

pelo Executivo. 

 

Lucros: 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/palacio-da-alvorada-brasilia
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,subsidio-combustiveis-ganha-forca-governo,70004002527
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/palacio-do-planalto-edificio
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-cancela-viagem-convoca-ministros-para-reuniao-discussoes-combustiveis,70004002621
https://tudo-sobre.estadao.com.br/duque-de-caxias-rj
https://tudo-sobre.estadao.com.br/duque-de-caxias-rj
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lula-luiz-inacio-lula-da-silva
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lula-luiz-inacio-lula-da-silva
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Eduardo%20Gomes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Eduardo%20Gomes
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O Senado incluiu um dispositivo no 

projeto para forçar a estatal a usar a 

distribuição de lucros em 2022 para 

amenizar a oscilação dos preços. 

 

Tributação: 
 
No caso dos impostos, o pacote 

aprovado zera a cobrança de PIS e Cofins 

sobre o diesel e o gás de cozinha até o fim 

de 2022. A União deixará de arrecadar 

aproximadamente R$ 18 bilhões com 

essa medida, sem compensação fiscal. 

 

Estados: 
 
No caso do imposto estadual, a mudança 

aprovada é mais relativa e incerta. O 

ICMS, principal fonte de arrecadação 

dos Estados, deverá ser fixado por litro 

sem relação com o valor cobrado pelo 

posto. Além disso, o modelo deverá ser 

monofásico, com cobrança em apenas 

uma etapa da comercialização, e não em 

toda a cadeia. 

 

Auxílio-gasolina: 
 
Os subsídios aprovados no pacote 

também dependerão do governo federal. 

O auxílio-gasolina será pago a 

motoristas de baixa renda, com renda 

familiar de até três salários, 

preferencialmente beneficiários do 

Auxílio Brasil. O custo é estimado é de 

R$ 3 bilhões. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,governo-senado-camara-
combustiveis-icms-
petrobras,70004004934  
 
Retorne ao índice 
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-senado-camara-combustiveis-icms-petrobras,70004004934
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Economia 

Petróleo sobe nesta sexta, 
mas deve encerrar a semana 
com perdas 
 
Consequências da invasão russa à 
Ucrânia, como sanções econômicas, 
resultaram em dias de volatilidade no 
preço do petróleo 
 
Sergio Caldas, O Estado de S.Paulo 
11 de março de 2022 | 07h56 
 
Os contratos futuros 

do petróleo operam em alta de mais de 

1,5% na madrugada desta sexta-feira, 11, 

revertendo perdas da sessão anterior, 

quando foram pressionados por relatos 

de que a Rússia continua exportando 

petróleo e gás, inclusive através 

da Ucrânia.  

 

No entanto, após dias de extrema 

volatilidade em meio aos 

desdobramentos da invasão russa à 

Ucrânia, o petróleo deve encerrar a 

semana com perdas. Às 4h31 (de 

Brasília), o barril do petróleo WTI 

para abril subia 1,55% na Nymex, a 

US$ 107,66, enquanto o do Brent para 

maio avançava 1,91% na ICE, a US$ 

111,42. 

 

Campo de petróleo em Ufa, na Rússia; 

consequências da invasão russa à 

Ucrânia, como sanções econômicas, 

resultaram em dias de volatilidade no 

preço do petróleo Foto: Andrey 

Rudakov/Bloomberg/The Washington 

Post - 5/3/2016 

 

A Rússia é o maior exportador de 

petróleo do mundo. Na terça-feira, 8, os 

Estados Unidos proibiram a importação 

de petróleo e gás natural da Rússia, 

ampliando ainda mais as sanções 

econômicas já em vigor. A União 

Europeia, que depende muito mais das 

importações de petróleo russo, 

prometeu reduzir seu uso de gás russo 

em dois terços este ano. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,petroleo-preco-guerra-russia-
ucrania,70004005246  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

'Querem quebrar o Brasil', diz 
Bolsonaro sobre revisão da 
vida toda do INSS 
 
Presidente diz que impacto de medida 
discutida no INSS é de R$ 300 bilhões 
 

11.mar.2022 às 11h04 
Mateus Vargas 
BRASÍLIA 
 
O presidente Jair Bolsonaro (PL) 

criticou nesta sexta-feira (11) a 

possibilidade de garantir que os 

aposentados do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) 

conquistem, na Justiça, o direito à 

revisão da vida toda. 

 

"Querem quebrar o Brasil. Decisão lá do 

Supremo [Tribunal Federal]", disse 

Bolsonaro a apoiadores em frente ao 

Palácio da Alvorada. 

 

A revisão havia sido aprovada pelo STF 

no plenário virtual, mas um pedido de 

destaque feito pelo ministro Kassio 

Nunes Marques deve levar o julgamento 

ao plenário físico, o que foi interpretado 

por outros integrantes da corte como 

tentativa de manipular o resultado final 

a favor do governo. 

 

 

Jair Bolsonaro e o ministro Paulo 

Guedes (Economia) durante o BTG 

Pactual - CEO Conference 2022 

- Anderson Riedel -25.fev.2022/PR 

 

O presidente comparou o caso 

ao crescimento da conta do governo 

para pagar sentenças judiciais durante o 

seu governo. "Precatórios, pegaram 

desde o [governo] Fernando Henrique 

[Cardoso] e botaram no meu colo. 

Previdência é a mesma coisa", disse o 

presidente. 

 

Cobrado por apoiadores, ele disse não 

ser contra a revisão, mas afirmou que 

não irá discutir o assunto. "Não sou 

contra a revisão, não. Quem vai pagar? 

Tem dinheiro?", afirmou o presidente. 

"Vou pensar, sim. Não vou discutir esse 

assunto, a dívida dá mais de R$ 300 

bilhões. Precatórios davam R$ 80 

bilhões", declarou ainda. 

 

O presidente não explicou o cálculo 

sobre impacto de R$ 300 bilhões pela 

revisão dos benefícios. 

 

Mas a Diretoria de Benefícios do INSS 

estima que decisão favorável aos 

aposentados pode custar R$ 360 bilhões 

em 15 anos. "Considerando os 

pagamentos retroativos, respeitada a 

prescrição quinquenal, teríamos o 

montante aproximado de R$ 120 

bilhões, de pagamento imediato; e 

projetando uma expectativa de vida 

média do beneficiários – com benefícios 

ativos - em 15 anos, ter-se-ia a estimativa 

de R$ 360 bilhões", afirma nota da pasta 

assinado no último dia 4. 

 

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 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/mateus-vargas.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/2022/03/revisao-da-vida-toda-trava-foi-manipulacao-pro-governo-bolsonaro-dizem-ministros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/revisao-da-vida-toda-trava-foi-manipulacao-pro-governo-bolsonaro-dizem-ministros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/camara-conclui-votacao-e-aprova-em-1o-turno-pec-dos-precatorios-que-libera-r-44-bilhoes-no-orcamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/camara-conclui-votacao-e-aprova-em-1o-turno-pec-dos-precatorios-que-libera-r-44-bilhoes-no-orcamento.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
http://www.folha.com.br/
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a renda previdenciária. A correção pode 

render atrasados de mais de R$ 100 mil. 

 

A inclusão dos salários antigos 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 seria 

calculada com os maiores salários de 

todo o período de contribuição. 

 

A nova norma prejudicou os segurados 

que tinham muitas contribuições pagas 

em valores maiores ao INSS antes da 

implantação do Plano Real. Ao 

conseguir o direito de se aposentar nas 

regras de transição, o trabalhador teve 

seu benefício reduzido, por ter sido 

impedido de somar salários maiores de 

antes de julho de 1994. 

 

Em sua defesa, o INSS tentou 

argumentar, no julgamento de 2021, que 

a revisão traria um rombo de R$ 46 

bilhões aos cofres públicos em dez anos, 

o que foi utilizado no voto contrário de 

Nunes Marques. Na época, o Ieprev 

(Instituto de Estudos Previdenciários) 

pediu a suspensão do julgamento, 

solicitando detalhamento dos valores. 

Para os especialistas, a revisão é limitada 

e não trará esses gastos 

 

 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/querem-quebrar-o-brasil-
diz-bolsonaro-sobre-revisao-da-vida-
toda-do-inss.shtml  
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Economia 

ONU diz que Guerra na 
Ucrânia pode aumentar preço 
de alimentos em até 20% 
 
Há incertezas em torno das exportações 
de alimentos russos, diz FAO 

 

11.mar.2022 às 10h38 
Crispian Balmer 
ROMA | REUTERS 
 
Os preços de alimentos e matérias-

primas para rações podem subir entre 

8% e 20% como resultado da conflito na 

Ucrânia, provocando um salto no 

número de pessoas desnutridas em todo 

o mundo, disse a FAO, a agência de 

alimentos e agricultura da ONU, nesta 

sexta-feira (11). 

 

Em uma avaliação preliminar sobre a 

invasão da Ucrânia pela Rússia, a FAO 

disse que não estava claro se a Ucrânia 

seria capaz de realizar colheitas durante 

um conflito prolongado, e que há 

também incertezas em torno das 

exportações de alimentos russos. 

 

A FAO disse que a Rússia é o maior 

exportador mundial de trigo, enquanto a 

Ucrânia foi o quinto maior. Juntos, eles 

fornecem 19% da oferta mundial de 

cevada, 14% do trigo e 4% do milho, 

representando mais de um terço das 

exportações globais de cereais. 

 

 
Colheita de trigo em Stavropol, Rússia 

- Eduard Korniyenko - 

17.jul.2021/Reuters 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/onu-diz-que-guerra-na-
ucrania-pode-aumentar-preco-de-
alimentos-em-ate-20.shtml  
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STF valida bônus de eficiência 
na Receita Federal e na 
Auditoria Fiscal do Trabalho 
 
10 de março de 2022, 20h33 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal 

validou dispositivos da Lei 13.464/2017 

que instituíram o pagamento de bônus 

por eficiência e produtividade a 

servidores das carreiras tributária e 

aduaneira da Receita Federal e da 

Auditoria Fiscal do Trabalho. Na sessão 

virtual encerrada na terça-feira (8/3), o 

colegiado julgou improcedente a 

ADI 6.562. 

 

ReproduçãoServidores da Receita podem 

receber bônus por eficiência e 

produtividade 

 

Na ação, o procurador-geral da 

República, Augusto Aras, alegou 

inicialmente que o pagamento da 

parcela violava o regime remuneratório 

por subsídio em parcela única (artigo 39, 

parágrafo 4º, da Constituição Federal). 

 

Posteriormente, ele superou esse 

entendimento inicial, mas renovou o 

pedido de inconstitucionalidade, de 

forma mais restrita, com o argumento de 

ofensa à reserva legal absoluta para 

fixação de remuneração de agentes 

públicos e a vedação de vinculação de 

espécies remuneratórias. 

 

Em seu voto, seguido à unanimidade 

pelo Plenário, o relator, ministro Gilmar 

Mendes, explicou que a lei questionada 

revogou a disciplina anterior, via 

subsídio, e instituiu uma nova forma de 

remuneração, por desempenho, dessas 

carreiras. Embora a norma não tenha 

sido clara o suficiente sobre a revogação 

de dispositivos da lei anterior (Lei 

10.910/2004), para o ministro, pode-se 

concluir que houve revogação tácita. 

 

"A facultatividade na adoção da 

sistemática remuneratória, por 

vencimentos ou por subsídios, para os 

servidores organizados em carreira 

afasta, a meu juízo, qualquer ofensa ao 

artigo 39, parágrafo 4º da Constituição". 

 

O relator também afastou a alegação de 

ofensa à reserva legal para fixação de 

remuneração de agentes públicos (artigo 

37, inciso X, da Constituição). Segundo 

Gilmar, a Lei 13.464/2017 fixa um 

intervalo remuneratório em que o bônus 

de eficiência opera, e esse intervalo tem 

balizas legais claras: como piso (ou 

banda menor), o vencimento do 

cargo; como teto (ou banda maior), a 

mais alta remuneração do serviço 

público, que é o subsídio dos ministros 

do STF. 

 

"A remuneração por performance exige 

quebras de paradigmas anteriores, sem 

que isso signifique qualquer 

malferimento a normas 

constitucionais", assinalou o ministro. 

Por fim, ele não verificou ofensa ao 

comando constitucional que veda a 

vinculação de espécies remuneratórias 

no serviço público (artigo 37, inciso 

XIII). 
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Ele explicou que o pagamento do bônus 

pressupõe o atendimento a critérios de 

eficiência na gestão, estipulados em 

normativos que definirão indicadores de 

desempenho e metas estabelecidos nos 

objetivos ou no planejamento 

estratégico dos órgãos a que os 

servidores estão vinculados. 

 

A previsão da Lei 13.464/2017, para o 

relator, é de remuneração variável de 

acordo com metas de resultados, e não 

gatilho salarial em função de incremento 

da arrecadação de tributos. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do STF. 

 

Clique aqui para ler o voto da 

relatora 

ADI 6.562 

  

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

10/supremo-valida-bonus-receita-

auditoria-trabalho  

 

Retorne ao índice 
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STF valida representação 
fiscal ao MP para fins penais 
após processo administrativo 
 
10 de março de 2022, 19h31 
Por Sérgio Rodas 
 
O artigo 83 da Lei 9.430/1996, que 

estabelece que a representação fiscal 

para fins penais nos crimes contra a 

ordem tributária e a Previdência Social 

será encaminhada ao Ministério Público 

após decisão final no processo 

administrativo fiscal, não afeta a atuação 

da promotoria. Afinal, 

independentemente do 

encaminhamento da representação 

fiscal, o órgão pode adotar, a qualquer 

tempo, as medidas necessárias à 

propositura de ação. 

 

Nunes Marques argumentou que o 

dispositivo não limita a atuação do MP 
Fellipe Sampaio/SCO/STF 

 

Com esse entendimento, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 

1, negou ação e declarou a 

constitucionalidade do artigo 83 da Lei 

9.430/1996. 

 

A ação direta de inconstitucionalidade 

foi movida pela Procuradoria-Geral da 

República. Em sustentação oral, o 

procurador-geral da República, Augusto 

Aras, argumentou que condicionar a 

representação fiscal ao fim do processo 

administrativo é medida 

desproporcional e ofensiva ao devido 

processo legal. 

 

No entanto, o relator do caso, ministro 

Nunes Marques, votou para negar a ADI 

e declarar a constitucionalidade do 

artigo 83 da Lei 9.430/1996. De acordo 

com o magistrado, o dispositivo não 

trata de matéria penal ou processual 

penal, e, sim, do momento em que 

agentes fiscais deverão enviar a 

notificação ao MP. 

 

Na visão dele, o artigo se destina aos 

agentes fiscais, não afetando a atuação 

do MP, que pode adotar medidas 

necessárias à propositura da ação a 

qualquer momento, independentemente 

de ter recebido a representação fiscal. 

 

O voto do relator foi seguido pelos 

ministros André Mendonça, Edson 

Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia, 

Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e 

Luiz Fux. 

 

Voto divergente 

 

Ficou vencido o ministro Alexandre de 

Moraes, que divergiu parcialmente do 

relator. O magistrado votou para dar 

interpretação conforme a Constituição 

ao dispositivo para afastar a necessidade 

de prévio esgotamento das instâncias 

administrativas em relação aos crimes 

formais para que o MP atue. 

 

Segundo Alexandre, o artigo limita a 

atuação do MP, que precisa esperar o fim 

do processo administrativo. 

 

Bons olhos 

 

A decisão do STF foi muito bem recebida 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-10/stf-valida-representacao-fiscal-mp-processo-administrativo#author
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por advogados que atuam na área 

tributária e por criminalistas. Igor 

Mauler Santiago, doutor em Direito 

Tributário, sócio fundador do 

escritório Mauler Advogados e colunista 

da ConJur, acredita que o resultado do 

julgamento pode corrigir uma velha 

injustiça. 

 

"A decisão representa um freio do STF à 

prática brasileira de rebaixar o Direito 

Penal a mero instrumento 

arrecadatório. O esgotamento da 

instância administrativa é 

imprescindível e ainda é pouco: é preciso 

condicionar a persecução penal à 

confirmação do débito por decisão 

judicial transitada em julgado". 

 

Pelo mesmo caminho vai o 

tributarista Pedro Lameirão, sócio do 

BBL Advogados: "O Direito Penal deve 

ser encarado como a última ratio em um 

Estado democrático de Direito. É 

saudável que as controvérsias que 

surjam na sociedade possam ser 

solucionadas de forma eficaz, sem que o 

Estado tenha de apelar para a 

criminalização. Mais do que uma vitória 

dos contribuintes, entendo que se trata 

de uma vitória da civilidade". 

 

"A decisão do STF é certamente a única 

que se compatibiliza com regras 

essenciais do Direito Penal. Sem o 

lançamento definitivo do débito 

tributário, etapa final do procedimento 

administrativo, é impossível que se 

afirme existir tributo devido. Com a 

decisão mencionada, o STF reafirma a 

necessidade de que seja assegurada 

segurança jurídica aos contribuintes 

brasileiros, com respeito à legalidade", 

acrescentou Conrado Gontijo, 

criminalista e doutor em Direito Penal 

Econômico pela USP. 

 

Outro tributarista, Eduardo 

Diamantino, sócio do escritório 

Diamantino Advogados Associados, 

também saudou o resultado do 

julgamento. 

 

"A decisão mantém os direitos do 

contribuinte e, mais uma vez, reafirma 

que crédito tributário tem de ser 

cobrado em processo tributário isento e 

justo. O MP não pode usar ação penal 

para constranger os contribuintes que, 

muitas vezes, nem devem o tributo 

questionado", comentou ele. 

"O dispositivo reconhecido como 

constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal resguarda, em primeiro lugar, o 

direito do contribuinte de questionar a 

exigibilidade do crédito tributário sem 

que sobre ele recaia o estigma de 

responder a procedimento de natureza 

criminal. Além disso, essa opção 

legislativa estabelece um marco seguro 

para a apuração da responsabilidade do 

servidor público que atua na área fiscal. 

A decisão permite a verificação com 

maior clareza da materialidade do crime 

fiscal, otimizando-se, assim, a atuação 

da polícia judiciária e do Ministério 

Público", afirmou o criminalista André 

Galvão, sócio do Bidino & Tórtima 

Advogados Associados. 

 

"Felizmente, o Supremo Tribunal 

Federal reafirmou esse posicionamento. 

Não é possível iniciar inquérito policial 

ou ação penal sem que exista a 

comprovação indiscutível de que houve 

um crime fiscal. O que o Supremo fez foi 

mais uma vez expressar que é 

absolutamente imprescindível o trânsito 

em julgado da decisão administrativa 

pra se cogitar algum tipo de ilícito 

tributário penal", disse Daniel Bialski, 

também criminalista e sócio do Bialski 

Advogados. 
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"Andou bem o Supremo. Isso porque 

apenas com a finalização do processo 

administrativo fiscal ocorre a 

constituição definitiva do crédito 

tributário e a caracterização de eventual 

ilícito nessa seara. Logo, crimes conexos 

a esse eventual ilícito logicamente só 

devem ser perseguidos quando da 

finalização do correlato procedimento 

administrativo", comentou o 

tributarista Daniel Corrêa 

Szelbracikowski, sócio da Advocacia 

Dias de Souza. 

 

ADI 4.980 

  
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
10/stf-valida-representacao-fiscal-mp-
processo-administrativo  
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Limite do consignado não vale 
para desconto de empréstimo 
em conta salário 
 
11 de março de 2022, 7h42 
Por Danilo Vital 
 
São lícitos os descontos de empréstimos 

bancários comuns em conta corrente 

usada para recebimento de salário, 

desde que previamente autorizados. 

Nesses casos, não se aplica o limite de 

30% sobre o valor dos vencimentos do 

contratante, como ocorre no caso de 

empréstimo consignado. 

 

Mutuário tem a autonomia de, ao fazer 

empréstimo, escolher que as parcelas 

sejam descontadas direto de sua conta 

corrente 
Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 2ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça fixou tese 

em recursos repetitivos sobre o tema, em 

julgamento na quarta-feira (9/3). A 

posição terá observância obrigatória 

pelas instâncias ordinárias. 

 

No âmbito das turmas de Direito 

Privado da corte, não havia divergência 

sobre o tema. A afetação se deu porque, 

nos tribunais brasileiros, esse consenso 

não existia, o que continuava a gerar 

recursos. 

 

A discussão envolve a incidência do 

limite de 30% para desconto de 

empréstimos comuns em conta salário, 

tal como definido pela Lei 10.820/2003, 

que trata especificamente da hipótese do 

empréstimo consignado. 

 

A tese firmada foi: "São lícitos os 

descontos de parcela de empréstimo 

bancários comuns em conta corrente, 

ainda que utilizada para recebimento de 

salário, desde que previamente 

autorizados pelo mutuário e enquanto 

essa autorização perdurar, não sendo 

aplicável por analogia a limitação 

prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da 

Lei 10.820, que disciplina os 

empréstimos consignados em folha de 

pagamento." 

 

Empréstimo comum x consignado 

 

Relator, o ministro Marco Aurélio 

Bellizze explicou que a limitação se 

justifica porque, no caso do consignado, 

o desconto atinge diretamente o salário 

do trabalhador registrado, que não tem 

a opção de revogar essa forma de 

pagamento. O dinheiro descontado 

sequer entra na conta. 

 

Assim, limitar o desconto a 30% do valor 

dos vencimentos é uma forma de evitar 

que isso comprometa a própria 

subsistência do trabalhador. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-11/stj-nega-limitar-desconto-emprestimo-conta-salario#author
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Para o ministro Marco Aurélio Bellizze, 

relator do repetitivo, restringir 

descontos ofenderia princípio da 

separação dos poderes 
Lucas Pricken/STJ 

 

Esse não é um problema para o caso do 

empréstimo comum, no qual o mutuário 

faz a deliberada escolha de autorizar o 

desconto do valor da parcela 

diretamente de sua conta corrente. É 

uma forma, inclusive, de facilitar o 

pagamento. 

 

Nesse caso, não há como individualizar 

de onde o valor está sendo descontado — 

se do valor recebido como salário ou do 

montante que já estava na conta. O 

mutuário tem livre acesso ao que recebe 

e inclusive pode cancelar a qualquer 

momento essa forma de pagamento, 

desde que arque com as consequências 

contratuais. 

 

Efeitos colaterais 

 

Para o ministro Bellizze, não cabe ao 

Judiciário restringir os descontos de 

empréstimos bancários comuns em 

conta corrente. 

 

Por um lado, a medida geraria 

amortização negativa de débito, com 

aumento mensal e exponencial do saldo 

devedor, sem a devida conscientização 

do devedor a respeito do crédito 

responsável. Caberia ao mutuário não 

assumir compromisso financeiro que 

exceda sua capacidade financeira. 

Por outro lado, retiraria das instituições 

financeiras a posição de não estimular 

dos clientes o endividamento 

imprudente. O efeito colateral seria o 

encarecimento e a restrição do crédito 

no Brasil. 

 

"A prevenção e combate ao 

superendividamento, com vistas ao 

mínimo existencial do mutuário, não se 

dão por meio de indevida intervenção 

judicial dos contratos, em substituição 

ao legislador", afirmou o ministro 

Bellizze. 

 

REsp 1.863.973 

REsp 1.872.441 

REsp 1.877.113 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
11/stj-nega-limitar-desconto-
emprestimo-conta-salario  
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Mercado consegue excluir 
ICMS-ST da base de cálculo do 
PIS/Cofins 
 
Decisão é do TRF da 4ª região. O 
colegiado concluiu que deve ser 
aplicado ao regime de substituição 
tributária (ICMS-ST) a tese do STF, que 
excluiu ICMS da base de cálculo do 
PIS/Cofins a partir de 2017. 
 
quinta-feira, 10 de março de 2022 
 
A 1ª turma do TRF da 4ª região 

reconheceu o direito de um 

supermercado de excluir o ICMS-ST da 

base de cálculo das contribuições para 

PIS/Cofins. 

 

O colegiado concluiu que, no regime de 

substituição tributária, o responsável 

pelo pagamento do imposto estadual 

(denominado substituto) irá recolher 

não apenas o ICMS referente à 

operação por ele realizada (ICMS 

próprio), mas também o ICMS relativo 

às operações subsequentes (ICMS-ST). 

 

 
Mercado consegue excluir ICMS-ST da 

base de cálculo do 

PIS/Cofins.(Imagem: Pexels) 

 

Uma rede de supermercado impetrou 

mandado de segurança contra a 

Fazenda Nacional para a isenção do 

ICMS-ST da base de cálculo das 

contribuições para PIS e Cofins, ao 

realizar a aquisição de produtos para 

revenda. A rede argumentou que a base 

de cálculo das referidas contribuições é 

a receita ou o faturamento, e o referido 

imposto não corresponde a essas 

grandezas. 

 

Ao analisar o caso, o relator Marcelo de 

Nardi relembrou julgamento de turmas 

do TRF-4 que aplicaram entendimento 

do STF na tema 69. Com efeito, no ano 

passado, os ministros decidiram que a 

exclusão do ICMS da base de cálculo do 

PIS/Cofins é válida a partir de 15/3/17, 

data em que foi fixada a tese de 

repercussão geral, no julgamento do RE 

574.706. 

 

Nos julgamentos das turmas do TRF-4, 

os desembargadores explicaram que, no 

regime de substituição tributária, o 

responsável pelo pagamento 

do imposto estadual, denominado 

substituto, irá recolher não apenas o 

ICMS referente à operação por ele 

realizada (ICMS próprio), mas 

também o ICMS relativo às operações 

subsequentes (ICMS-ST), acrescendo o 

montante do tributo à nota de venda, de 

modo que o substituído a ele se sujeita 

no momento da aquisição 

(entrada). "Aplica-se ao caso concreto, 

portanto, a tese fixada no tema 69 do 

STF, observada a modulação temporal 

dos efeitos da decisão", dediciram 

naquela ocasião.  

 

"Cumpre reconhecer o direito do 

substituído, em qualquer etapa da 

cadeia, de excluir os valores de ICMS-

ST recolhidos na operação antecedente 

da base de cálculo das contribuições 

para PIS-PASEP e COFINS, observada 

a modulação temporal dos efeitos da 

decisão." 

 

O relator concluiu, então, que é 

necessário reconhecer o direito do 

https://www.migalhas.com.br/quentes/345494/stf-exclui-icms-do-pis-cofins-a-partir-de-2017
https://www.migalhas.com.br/
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substituído, em qualquer etapa 

da cadeia, de excluir os valores de 

ICMS-ST recolhidos na operação 

antecedente da base de cálculo das 

contribuições para PIS-PASEP e Cofins, 

observada a modulação temporal dos 

efeitos da decisão. 

 

Exclusão 

 

Seguindo o voto do relator, o colegiado 

decidiu pela exclusão do ICMS-ST da 

base de cálculo das contribuições para 

PIS e Cofins, além da compensação dos 

valores recolhidos indevidamente a 

esse título a partir de 15 de março de 

2017, e para que a União reembolse as 

custas adiantadas pelo supermercado.  

 

O escritório Tentardini Advogados 

Associados atuou na causa. 

 

  Processo: 5048692-

35.2020.4.04.7100 

 

Veja o acórdão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361227/mercado-consegue-excluir-
icms-st-da-base-de-calculo-do-pis-
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Oficie-se à OAB: Advogado 
propõe 11 mil ações similares 
em comarcas 
 
Há indícios de que o advogado propôs 
ações com irregularidades, vícios de 
representação e captação ilegal de 
clientes. Magistrado do PE também 
mandou oficiar ao MPE/PE. 
 
quinta-feira, 10 de março de 2022 
 
O juiz de Direito Eugênio Jacinto 

Oliveira Filho, da 2ª vara Cível de 

Araripina/PE, mandou oficiar à OAB e 

ao MPE/PE sobre o caso de um 

advogado que propôs milhares de ações 

similares em várias comarcas. 

 

O magistrado observou que o advogado 

tem atuação com indícios de 

irregularidades, vícios insanáveis de 

representação, captação ilegal de 

clientes, falta de conhecimento da parte 

autora no ajuizamento das ações, além 

de ofensa à boa-fé processual. 

 

 
Oficie-se à OAB: Advogado propõe 11 

mil ações similares em 

comarcas.(Imagem: Freepik) 

 

Ajuizamento em massa 

 

O caso no qual o magistrado fez 

observações trata de ação proposta por 

um homem contra um banco por 

suposta nulidade de contrato bancário 

firmado com parte analfabeta.  

 

Inicialmente, o magistrado registrou 

que o advogado fez "ajuizamentos em 

massa": no período de 2 anos, ele 

propôs 11.160 ações em apenas sete 

comarcas. O juiz confirmou que ele 

também patrocina o caso concreto e que 

utiliza da mesma petição inicial para 

ajuizar as ações em lote e, todas elas, 

possuem causa de pedir semelhante. 

 

"tal prática consiste no 

protocolamento de processos em 

massa, através de petições 

padronizadas, desprovidas, assim, das 

especificidades do caso concreto". 

 

"Requentamento" da ação 

 

Posteriormente, o juiz relembrou que o 

TJ/PE havia suspendido todos os 

processos que envolvem a validade do 

negócio jurídico de empréstimo 

bancário à pessoa analfabeta, porque 

decidiriam a controvérsia em IRDR. 

 

O que o advogado fez? De acordo com o 

magistrado, ele "requentou" as 

ações: "com os mesmos dados das 

ações suspensas, ajuizou novas ações 

com causa de pedir diversa, 

questionando a abusividade das 

cláusulas contratuais, criando, pois, 

um meio de se evadir da suspensão 

determinada pelo egrégio TJ/PE". 

 

Apropriação indébita 

 

O juiz compulsou os dados de outro 

processo no qual atuou o referido 

advogado e registrou que ele foi 

acusado de apropriação indébita, pois 

não teria repassado nenhum valor 

decorrente de acordo aos familiares da 

parte autora: "em face da ilicitude 

constatada, houve o devido 

https://www.migalhas.com.br/
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encaminhamento à OAB e ao 

Ministério Público." 

 

Oficie-se 

 

Ao final, e ao fazer todas essas 

observações, o juiz extinguiu a ação, 

sem resolução de mérito, e mandou 

oficiar à OAB e ao 

MPE/PE, "comunicando sobre o caso e 

encaminhando-se cópia desta 

sentença". 

 

 Processo: 0000298-

75.2021.8.17.2210 

 

Leia a decisão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361200/oficie-se-a-oab-advogado-
propoe-11-mil-acoes-similares-em-
comarcas  
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TIM não precisa cumprir lei 
municipal que invadiu 
competência da União 
 
A norma questionada dispõe sobre 
implantação e funcionamento das ERBs 
- Estações Rádio-Base. 
 
sexta-feira, 11 de março de 2022 
 
A 6ª câmara Cível do TJ/MG atendeu 

ao pedido da TIM e determinou que o 

município de Sete Lagoas/MG se 

abstenha de exigir o atendimento das 

disposições da LC 241/20 para a 

implantação e o funcionamento das 

ERBs - Estações Rádio-Base. 

Sedimentando o entendimento do STF, 

o colegiado entendeu que a norma 

municipal usurpa a competência da 

União para legislar sobre 

telecomunicações, nos termos dos 

artigos 21, XI e 22, IV, da CF/88. 

 

A LC 241/20, do município de Sete 

Lagoas, dispõe sobre o funcionamento 

e a instalação de postes, torres, 

antenas, contêineres e demais 

equipamentos que compõem as ERBs. 

 

 
TIM não precisa cumprir lei 

municipal que invadiu 

competência da União.(Imagem: 

Freepik) 

 

Entenda 

 

A ação foi ajuizada pela TIM com o 

objetivo de obrigar o município a se 

abster de exigir o atendimento das 

disposições da LC 241/20. Como 

justificativa, argumenta que a 

legislação municipal é inconstitucional, 

pois trata de matéria privativa da 

União, sendo esse entendimento 

inclusive já sedimentado pelo STF. 

 

A empresa de telefonia defende que 

somente a União é competente para 

editar normas destinadas a 

regulamentar a instalação e operação 

das estações de telecomunicações e 

pontua que, não deferido o pedido, 

sofrerá prejuízos irreparáveis, eis que 

deixará de receber receitas que seriam 

provenientes da construção pretendida 

e, sobretudo, a impossibilidade de 

regular desenvolvimento de sua 

atividade empresarial. 

 

Afirma, ainda, que a população e o 

comércio local serão igualmente 

prejudicados, eis que privados da 

melhoria dos serviços de 

telecomunicações, utilizados para 

comunicação, transmissão de dados e 

operações comerciais de débito e 

crédito. 

 

Em 1º grau, a tutela pretendida foi 

negada, motivo pelo qual a operadora 

recorreu ao TJ/MG, onde teve o pedido 

atendido. 

 

A relatora do caso, desembargadora 

Sandra Fonseca, analisando a 

norma supramencionada, aferiu 

a razoabilidade das alegações recursais 

no sentido de que a norma municipal, 

ao regulamentar a instalação das 

Estações Rádio-Base, acabou por 

invadir competência da União 

constitucionalmente prevista. 

 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/8D892882218572_lei-setelagoas-1-8.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/8D892882218572_lei-setelagoas-1-8.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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"A jurisprudência do col. Supremo 

Tribunal Federal vem orientando no 

sentido de ser inconstitucional a 

norma municipal que regula a 

instalação de antenas de 

telecomunicação a pretexto de 

disciplinar o uso e a ocupação do solo, 

em razão da competência privativa da 

União para legislar sobre 

telecomunicações." 

 

Além disso, segundo a magistrada, 

ficou demonstrado o risco de dano à 

população local uma vez que, 

inviabilizada a prestação do serviço pela 

agravante, a comunidade e comércio 

ficam prejudicados pela carência de 

acesso adequado aos serviços de 

telecomunicação e internet, essenciais e 

indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da 

comunidade. 

 

Por esses motivos, deu provimento ao 

recurso para determinar que o 

município se abstenha de exigir o 

atendimento das disposições da lei 

questionada. 

 

 Processo: 1.0000.21.205115-

5/001 

 

Confira a íntegra do acórdão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360764/tim-nao-precisa-cumprir-lei-
municipal-que-invadiu-competencia-
da-uniao  
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Reforma tributária deve 
triplicar carga do setor de 
saúde 
 
Entidades do setor de saúde reforçaram 
nas últimas semanas a ofensiva contra o 
texto atual da proposta 
 
WASHINGTON LUIZ 
BRASÍLIA 
11/03/2022 07:00 
 
comentários 

Prédio do Congresso Nacional 

 

Entidades do setor de saúde reforçaram 

nas últimas semanas a ofensiva contra o 

texto atual da reforma 

tributária (PEC 110/2019). O 

argumento é de que a aprovação 

aumentaria em quase três vezes a carga 

de 9,9% sobre serviços hospitalares e 

laboratoriais e em mais de seis vezes os 

4,2% sobre planos de saúde. 

 

A estimativa é da Confederação Nacional 

de Saúde (CNSaúde) e utiliza como base 

estudo do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea). 

 

De acordo com a fundação ligada ao 

Ministério da Economia, a proposta de 

criação de um Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA) Dual, com unificação de 

impostos federais em um IVA e de 

Estados e municípios em outro, 

resultaria em um tributo de 26,9% sobre 

bens e serviços no Brasil, setor no qual a 

saúde está inserida. 

 

A proposta relatada pelo senador 

Roberto Rocha (PSDB-MA) deve ser 

votada na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado em 16 de 

março. Entre as lideranças partidárias, 

não há otimismo sobre a aprovação da 

PEC. 

 

Mesmo diante das incertezas, o setor 

não quer arriscar e trabalha para que o 

texto seja modificado. O apelo tem 

sensibilizado parlamentares, que 

apresentaram emendas para atender as 

associações. Segundo as entidades, o 

relator não está aberto às demandas do 

setor. 

 

A alíquota final seria definida por lei 

complementar, mas caso as previsões se 

concretizem, a CNSaúde prevê que as 

mudanças vão aumentar os preços dos 

serviços laboratoriais e hospitalares em 

pelo menos 15,1%, o que representaria 

um custo de R$ 18,1 bilhões a mais para 

os consumidores. 

 

Para planos de saúde, o aumento aos 

consumidores seria de 21,6%. “O setor 

vai pagar mais imposto e o consumidor 

terá três opções: pagar mais pelos 

serviços de saúde, contratar plano mais 

simples ou desistir. O governo vai 

arrecadar mais impostos, mas também 

gastará mais com pacientes no SUS”, 

considera Bruno Sobral, diretor da 

CNSaúde. 

 

O ex-presidente Fernando Collor (Pros-

AL) apresentou uma emenda que altera 

o tratamento tributário dos setores de 

educação e saúde para excluí-los da 

uniformização de alíquotas. O relator 

acolheu parcialmente a sugestão. O 

parecer de Rocha prevê que lei 

complementar instituirá regimes 

https://www.jota.info/autor/washington-luizjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/reforma-tributaria-deve-triplicar-carga-do-setor-de-saude-11032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/reforma-tributaria
https://www.jota.info/tudo-sobre/reforma-tributaria
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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favoráveis a alguns setores. Entre eles, 

educação, saúde e medicamentos. 

 

Sobral, no entanto, afirma que o setor 

continuará a conversar com o relator 

para que haja um tratamento específico 

para saúde e educação na PEC. Ainda de 

acordo com o diretor da CNSaúde, a 

alíquota estimada de equilíbrio para que 

o consumidor não seja onerado é de 

16,4%. 

 

Filantrópicas pedem isonomia 
tributária 
 
Entidades como a Associação Brasileira 

da Indústria de Dispositivos Médicos 

(Abimo) e a Confederação das 

Misericórdias do Brasil (CMB) querem 

que o relator acate uma emenda do 

senador Lasier Martins (Podemos-RS) 

que concede imunidade tributária às 

santas casas e hospitais sem fins 

lucrativos para aquisição de 

medicamentos e dispositivos médicos, 

independentemente de onde tenham 

sido fabricados. 

 

Atualmente, os hospitais filantrópicos 

não pagam tributos sobre os produtos 

importados. Porém, ao adquirirem esses 

itens no mercado interno, estão sujeitos 

à incidência da carga de impostos. 

 

Paulo Fraccaro, superintendente da 

Abimo, afirma que a isonomia 

incentivará a indústria nacional. 

 

“Hoje, o Brasil fabrica somente 45% dos 

dispositivos médicos. No momento em 

que estamos vivendo, com guerra, alta 

de matéria prima, aumento do dólar, 

teremos um aumento nos custos desses 

produtos importados. Se tivéssemos 

uma fabricação forte no Brasil, 

ficaríamos menos vulneráveis”, afirma. 

 

Se a PEC for aprovada na CCJ, seguirá 

para o plenário do Senado. Em seguida, 

tramitará pela Câmara. 

 

WASHINGTON LUIZ – Brasília 

 

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

empresas/saude/reforma-tributaria-

deve-triplicar-carga-do-setor-de-saude-

11032022  
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Entendimento do Carf sobre 
concomitância de multas vai 
na contramão da Justiça 
 
Em posicionamentos recentes, 
Conselho entendeu que multas isoladas 
e de ofício são penalidades para 
infrações distintas 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
11/03/2022 07:00 
 
comentários 

Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

 

Com decisões recentes contra os 

contribuintes no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf), a concomitância das multas 

isolada e de ofício por falta de 

recolhimento de estimativas vem 

seguindo na direção oposta na esfera 

judicial. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e da Justiça 

Federal tem declarado a ilegalidade da 

concomitância das penalidades. 

 

Enquanto, em posicionamentos 

recentes, o Carf entendeu que as multas 

isoladas e de ofício são penalidades para 

infrações distintas, para o STJ aplica-se 

a esses casos o princípio da consunção, 

em que uma penalidade absorve a outra. 

Assim, a multa de ofício absorveria a 

multa isolada. 

 

Em fevereiro, a 3ª Turma da Câmara 

Superior do Carf julgou uma série de 

casos em que formou maioria para 

permitir a concomitância das 

penalidades. Entre eles, estava o 

processo 10166.731074/2014-66, da 

Expressa Distribuidora de 

Medicamentos Ltda. 

 

A nova posição surpreendeu os 

contribuintes, pois, em agosto de 2021, a 

1ª Turma da Câmara Superior afastou a 

concomitância das multas no processo 

10882.721522/2017-71, da Kingstar 

Colchões Ltda., revertendo o 

entendimento até então pró-fisco. A 

decisão foi proferida pelo desempate 

pró-contribuinte. 

 

A expectativa entre os advogados que 

atuam no Carf era que o tribunal 

passasse a adotar um entendimento 

alinhado com o do Judiciário, de 

impossibilidade da concomitância. No 

entanto, a discussão sobre o tema 

acabou migrando de turma em razão da 

Portaria Carf/ME 12.202, que, em 

outubro do ano passado, estendeu à 2ª e 

à 3ª Turmas da Câmara Superior a 

competência para julgar temas antes 

exclusivos da 1ª Turma, sob a 

justificativa de equilibrar a quantidade 

de processos em estoque. 

 

A impossibilidade da concomitância das 

multas é matéria sumulada no Carf. 

Segundo a Súmula 105, “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”. 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/entendimento-do-carf-sobre-concomitancia-de-multas-vai-na-contramao-da-justica-11032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
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Contudo, com a edição da lei 

11.488/2007, que alterou o artigo 44 da 

lei 9.430, uma corrente no tribunal 

administrativo passou a defender que o 

enunciado da súmula só se aplicaria às 

penalidades lançadas com base na 

redação original do dispositivo, ou seja, 

antes de 2007. Para conselheiros 

defensores dessa interpretação, a nova 

redação teria deixado claro que se trata 

de penalidades para infrações distintas. 

 

O entendimento foi adotado pela 3ª 

Turma em fevereiro. Para os 

conselheiros, a impossibilidade de 

concomitância prevista na Súmula Carf 

105 só se aplicaria a casos anteriores a 

2007, em razão de alteração legislativa 

sobre o tema. 

 

Bis in idem 
 
“[Os que defendem a possibilidade de 

concomitância] acham que seriam duas 

obrigações independentes. A obrigação 

de antecipar o imposto mensalmente 

[recolhimento de estimativas, cujo não 

pagamento atrairia a multa isolada] 

seria autônoma em relação ao 

pagamento do imposto no final do ano 

[cujo descumprimento enseja a multa de 

ofício]. Mas tem toda uma lógica do 

Imposto de Renda de que realmente 

teria uma unicidade, em que o fato 

gerador anual absorve os fatos geradores 

mensais”, acredita o tributarista Júlio 

Assis, sócio do Ferraz de Camargo e 

Matsunaga Advogados. 

 

“Os tribunais têm decidido afastar a 

concomitância, pois entendem que 

geraria bis in idem [duas punições para 

a mesma conduta], o que é proibido e 

seria uma penalidade desproporcional”, 

comenta Alexandre Monteiro, do 

Bocater Advogados. 

 

O STJ aplica aos casos de concomitância 

das multas isoladas e de ofício o 

princípio da consunção, originário no 

Direito Penal. Pelo princípio, a infração 

mais grave absorve a de menor 

gravidade. Por analogia, no Direito 

Tributário, a penalidade mais gravosa 

(multa de ofício) absorve a mais leve 

(multa isolada). A posição é pacificada 

na Segunda Turma da Corte. 

 

O entendimento foi expresso 

originalmente no Recurso Especial 

(REsp) 1.496.354/PR, julgado em 2015, 

de relatoria do ministro Humberto 

Martins. Foi adotado, ainda, no REsp 

1.878.192/SC (2021, ministro Herman 

Benjamin); REsp 1.603.525/RJ (2020, 

ministro Francisco Falcão) e REsp 

1.815.945/RS (2019, ministro Sérgio 

Kukina). 

 

Na Justiça Federal, magistrados têm 

seguido o entendimento firmado no STJ. 

Há precedentes favoráveis aos 

contribuintes em todos os Tribunais 

Regionais Federais (TRFs). No TRF1, 

são os processos 1007453-

19.2018.4.01.3400 e 1003131-

53.2018.4.01.3400; no TRF2, processo 

011624-86.2014.4.02.5101; no TRF3, 

processos 5007941-60.2019.4.03.6100 e 

5006688-33.2021.4.03.0000; no TRF 

4, o processo 5007422-

47.2019.4.04.7009 e, por fim, no TRF5, 

o processo 0802041-

07.2016.4.05.8200. 

 

Pacificação 
 
“Tem precedentes favoráveis e a 

tendência é que o Judiciário reconheça a 

tese favorável aos contribuintes”, afirma 

Alessandro Cardoso, do Rolim, Viotti, 

Goulart, Cardoso Advogados. O 

tributarista criticou a alteração na 

competência das turmas do Carf, que, 

segundo ele, criou insegurança jurídica 

para o contribuinte que recorre na esfera 

administrativa. 
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“Não é uma boa política, em termos de 

lógica de julgamento, fazer essa 

transferência de matérias entre as 

turmas. Primeiro, porque as turmas são 

especializadas. Segundo, porque o 

objetivo maior da Câmara Superior é 

pacificar o entendimento do Carf com 

relação à interpretação da legislação 

tributária federal. A partir do momento 

em que se transfere a competência e tem 

duas turmas diferentes julgando o 

mesmo tema, abre espaço para isso, para 

uma situação de insegurança jurídica 

para o contribuinte”, avalia. 

 

Para Alexandre Monteiro, na falta de um 

entendimento consolidado no Carf, o 

contribuinte tende a se voltar para a via 

judicial. “Acho que as defesas vão 

continuar acontecendo no âmbito 

administrativo e, no caso de derrota, o 

que vejo é o contribuinte levando essa 

questão para os tribunais”, afirma. 

 

Na visão de Júlio Assis, a questão só será 

pacificada com eventual decisão do STJ 

na sistemática dos recursos repetitivos, 

o que vincularia o Carf. “Seria 

interessante para que se pudesse levar 

essa pacificação ao Carf. Seria a única 

forma de atenuar essa oscilação. As 

decisões do STJ têm sido bem robustas 

quando trazem essa teoria da 

consunção”, diz. 

 

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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Tributação de combustíveis: 
Câmara aprovou na 
madrugada o PLP 11/2020 
 
Projeto, que regulamenta a monofasia 
do ICMS sobre os combustível, agora 
vai para sanção presidencial 
 
ANTONIO MALDONADO 
BRASÍLIA 
11/03/2022 09:37 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

O plenário da Câmara dos Deputados 

aprovou na madrugada desta sexta-feira 

(11/3) o PLP 11/2020, sobre tributação 

de combustíveis. O projeto modifica a 

incidência do ICMS e de outros tributos 

sobre combustíveis. 

 

O texto da Câmara tem apenas uma 

diferença em relação ao que havia sido 

analisado horas antes pelos senadores. 

O relator, deputado Dr. Jaziel (PL-CE), 

retirou da proposta o “gatilho” – 

mecanismo que permitia o reajuste 

extraordinário das alíquotas em casos de 

alteração súbita no preço do petróleo. 

“Se o texto visa justamente dar maior 

estabilidade ao valor dos combustíveis, 

não vemos lógica em permitir reajustes 

em períodos inferiores aos fixados”, 

argumentou o parlamentar. 

 

O PLP 11/2020 regulamenta a 

monofasia do ICMS sobre os 

combustível. Na prática, a proposta 

garante que a cobrança do imposto 

ocorra uma única vez na produção ou 

importação. Além disso, permite a 

adoção de alíquotas ad rem, que incidem 

por unidade de medida e não pelo valor 

da operação. 

 

Com a promulgação do projeto, os 

estados poderão definir em conjunto 

uma alíquota sobre combustíveis, que 

seria aplicada por todos. Essa decisão 

será tomada pelo Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz) até o fim de 

2022. 

 

A aprovação do projeto que modifica a 

tributação de combustíveis, no mesmo 

dia de ocorreu reajuste de preços 

pela Petrobras, indica que o Planalto 

conseguiu resistir a pressões e manter a 

redação idealizada pela equipe 

econômica antes da turbulência 

provocada pela guerra na Ucrânia. 

 

A questão, no entanto, é que a proposta 

encontra resistência dos governadores, 

que a consideram o projeto 

inconstitucional. A mudança feita pelo 

relator na Câmara aumenta ainda mais 

essa insatisfação, já que o “gatilho” era 

justamente um mecanismo que dava 

uma espécie de garantia aos 

comandantes estaduais. 

 

O texto do PLP 11/2020, que modifica a 

tributação de combustíveis, segue para 

sanção presidencial. Leia a íntegra do 

texto aprovado. 

 

Mais detalhes sobre o projeto que 
modifica a tributação de 
combustíveis 
 

https://www.jota.info/autor/antonio-maldonado
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– A implementação da monofasia 

prevista no projeto não é uma imposição 

aos estados. Caberá aos entes federados 

decidirem pela adesão ao sistema 

monofásico. 

 

– A exceção é a criação de uma regra de 

transição para o diesel, com a fixação do 

valor de referência para tributação do 

combustível. A distinção ao diesel foi 

justificada pelo potencial inflacionário 

das altas no combustível. 

 

– A regra de transição do diesel prevê 

que enquanto não for adotada a 

monofasia, e a correspondente 

unificação de alíquota, o valor de 

referência para estipulação do tributo 

será a média móvel dos preços médios 

praticados ao consumidor final nos 60 

meses anteriores. 

 

– A posterior regulamentação do ICMS 

dos combustíveis pelos estados e 

Distrito Federal deverá adotar alíquotas 

uniformes em todo o país, que podem 

ser diferenciadas por produto, e 

especificadas por unidade de medida 

adotada (ad rem), como por exemplo em 

reais por litro. 

 

– Ontem, outro projeto que trata de 

combustíveis também foi aprovado pelo 

Senado e encaminhado à Câmara, o 

PL1472/2021. O projeto, que cria a 

Conta de Estabilização de Preços de 

Combustíveis e autoriza a 

implementação de um auxílio-gasolina, 

que também passou pelo Senado nesta 

quinta, segue sem previsão de análise 

pela Câmara. 

 

Petrobras anunciou aumento no 
preço dos combustíveis e do gás 
 
A Petrobras anunciou que a partir desta 

sexta-feira (11/3) o preço médio de 

venda da gasolina para as 

distribuidoras passará de R$ 3,25 para 

R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. 

Já o  preço médio do diesel passará de 

R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta 

de 24,9%. 

 

Quanto ao gás, o preço médio de venda 

do GLP para as distribuidoras foi 

reajustado em 16,1%. Agora o valor 

passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por 

quilo. 

 

Auxílio-combustível e vale-gás 
 
O Senado também aprovou na quinta-

feira dois o PL 1472/2021, que cria a 

Conta de Estabilização de Preços 

de Combustíveis, prevê um auxílio-

gasolina e amplia o vale-gás. 

 

O acordo para a aprovação do projeto 

levou à previsão no texto de um auxílio-

gasolina voltado preferencialmente a 

beneficiários do Auxílio Brasil, com 

valores de R$ 300 mensais para 

motoristas autônomos e taxistas, pilotos 

de pequenas embarcações e 

motociclistas de aplicativo, e de R$ 100 

para condutores de motos de até 125 

cilindradas. 

 

A implementação do auxílio-gasolina, 

no entanto, só é possível em 2023 dada 

a vedação legal de se criar programas do 

tipo em ano eleitoral. A ampliação do 

vale-gás, antes prevista no PLP 11/2020, 

também foi incorporada ao PL 

1472/2020. Nesse caso, não há 

impeditivo para o início por se tratar de 

um programa já existente. 

 

Agora, o PL 1472/2021 segue para a 

Câmara dos Deputados – leia o texto 

aprovado na íntegra. 

 

ANTONIO MALDONADO – 

Repórter freelancer 
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Brasil 

Varejo restrito sobe 0,8% em 
janeiro, diz IBGE 
 
Instituto divulgou revisão do dado para 
o desempenho de dezembro, frente a 
novembro, cuja queda inicial de 0,1% 
foi revista para uma retração de 1,9% 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — 
Rio 
10/03/2022 09h34  Atualizado há 23 
minutos 

 
O volume de vendas no varejo 

restrito abriu o ano de 2022 com 

alta 0,8% das vendas em janeiro ante 

dezembro, na série com ajuste sazonal, 

segundo a Pesquisa Mensal do 

Comércio (PMC), divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) nesta quinta-feira 

(10). 

 

O instituto também divulgou uma forte 

revisão do dado para o desempenho de 

dezembro, frente a novembro. A queda 

inicial de 0,1% foi revista para uma 

retração de 1,9%. 

 

Na comparação com janeiro de 2021, o 

varejo restrito caiu 1,9%. O comércio 

restrito acumula alta de 1,3% no 

resultado acumulado em 12 meses até 

janeiro. 

 

Com o resultado de janeiro, o varejo 

restrito se encontra 1,0% abaixo do 

patamar pré-pandemia, em fevereiro de 

2020. Originalmente, o IBGE havia 

informado que esse percentual era 0,8%, 

mas corrigiu o dado. 

 

O resultado de janeiro de 2022 ante 

dezembro de 2021 do varejo restrito veio 

maior que a mediana estimada pelo 

Valor Data, apurada junto a 31 

consultorias e instituições financeiras, 

que era de 0,3%. O intervalo das 

projeções para o varejo restrito era de 

queda de 2,1% a alta de 1,3%. 

 

A receita nominal do varejo restrito 

acumulou alta de 1,5% em janeiro, frente 

a dezembro. Na comparação com janeiro 

de 2021, houve alta de 10,6%. 

 

No varejo ampliado, que inclui as vendas 

de veículos e motos, partes e peças, e 

material de construção, o volume de 

vendas caiu 0,3% na passagem entre 

dezembro e janeiro, já descontados os 

efeitos sazonais. Os analistas de 28 

bancos e consultorias esperavam recuo 

de 1,3%, segundo a mediana. As 

estimativas iam de queda de -3,9% a -

0,3%. 

 

Na comparação com janeiro de 2021, o 

volume de vendas do varejo ampliado 

caiu 1,5%. A expectativa, pelo Valor 

Data, era de recuo de 3,4%, segundo as 

projeções. 

 

Já a receita nominal do varejo ampliado 

avançou 1,2% em janeiro, frente a 

dezembro, na série com ajuste sazonal. 

Na comparação com janeiro de 2021, 

houve alta de 12%. 

 

 
— Foto: Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

Atividades 
 

https://valor.globo.com/valor-data/indices-macroeconomicos/
https://valor.globo.com/valor-data/indices-macroeconomicos/
https://valor.globo.com/valor-data/indices-macroeconomicos/
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As vendas do comércio recuaram em 

cinco das oito atividades pesquisadas no 

varejo restrito, em janeiro de 2022, 

frente a dezembro, segundo a PMC. 

 

Na passagem entre dezembro e janeiro, 

os destaques negativos foram tecidos, 

vestuário e calçados (-3,9%), livros, 

jornais, revistas e papelaria (-2,0%), 

móveis e eletrodomésticos (-0,6%), 

combustíveis e lubrificantes (-0,4%) e 

hiper, supermercados, produtos 

alimentícios, bebidas e fumo (-0,1%). 

 

Por outro lado, os setores de 

equipamentos e material para escritório 

informática e comunicação (0,3%), 

artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos e de perfumaria (3,8%), e de 

outros artigos de uso pessoal e 

doméstico (9,4%) tiveram resultados 

positivos. 

 

No varejo ampliado, que inclui 

automóveis e peças e material de 

construção, houve queda de 1,9% em 

veículos, motos, partes e peças e recuo 

de 0,3% no material de construção, na 

série com ajuste sazonal. 

 

Unidades da Federação 
 
Das 27 unidades da federação, 15 

apresentaram alta no volume de vendas 

em janeiro, ante dezembro, com 

destaque para Rio de Janeiro (3,0%), 

Alagoas (2,8%) e Pernambuco (2,5%). 

 

Por outro lado, pressionando 

negativamente, estão 11 das 27 unidades 

da Federação, com destaque para 

Amapá (-3,7%), Rio Grande do Norte (-

1,8%) e Amazonas (-1,7%). Minas Gerais, 

nessa comparação, teve variação nula 

(0,0%). 

 

Frente a janeiro de 2021, houve 

predomínio de taxas negativas, 

registradas em 16 das 27 unidades da 

federação. Chamam atenção os 

resultados de Amapá (-10,8%), Sergipe 

(-8,9%) e Distrito Federal (-7,8%). 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/10/varejo-restrito-sobe-
08percent-em-janeiro-diz-ibge.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

IPC-Fipe acelera alta para 
0,94% na primeira leitura de 
março 
 
Entre os grupos pesquisados, Despesas 
pessoais deixaram queda no fim de 
fevereiro e passaram a ter aumento no 
início de março 
 
Por Valor — São Paulo 
10/03/2022 07h50  Atualizado há 2 
horas 

 
A cidade de São 

Paulo registrou inflação de 

0,94% na primeira quadrissemana de 

março, segundo o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) calculado pela 

Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe). No fim de fevereiro, 

o indicador tinha subido 0,90%. 

 

Das sete classes de despesa que 

compõem o indicador, Despesas 

Pessoais mudaram de rumo entre a 

apuração final de fevereiro e a leitura 

inicial de março, de queda de 0,26% 

para aumento de 0,22%. Vestuário subiu 

mais no mesmo período, indo de 0,77% 

para 1,02%. 

 

Alimentação registrou elevação de 

2,26% na primeira prévia de março, taxa 

idêntica do fechamento de fevereiro. O 

mesmo comportamento foi observado 

em Educação (0,13% de avanço 

novamente). 

 

Com abrandamento no ritmo de alta 

entre uma pesquisa e outra, apareceram 

Habitação (0,63% para 0,57%), 

Transportes (0,70% para 0,58%) e 

Saúde (0,51% para 0,41%). 

 
— Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

 

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

2022/03/10/ipc-fipe-acelera-alta-para-

094percent-na-primeira-leitura-de-

marco.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Câmbio ajuda a atenuar salto 
do petróleo, diz Bram 
 
Para Marcelo Toledo, da Bradesco Asset 
Management, Selic não precisará subir 
muito além de 13% 
 
Por Victor Rezende — De São Paulo 
10/03/2022 05h04  Atualizado há 2 
horas 

 
Com a Selic já de volta aos dois dígitos e 

expectativas crescentes de um ciclo de 

aperto ainda mais longo, que coloque o 

juro básico em torno de 13% ao ano, o 

canal do câmbio “voltou a funcionar” e 

ajudou a atenuar o impacto dos preços 

do petróleo em reais, observa o 

economista-chefe da Bradesco Asset 

Management (Bram), Marcelo Toledo. 

“Com os juros subindo no Brasil e a ala 

dos preços das commodities, o real se 

aprecia. Esse canal, no choque atual, 

ajuda a amortecer o impacto das 

commodities”, observa. 

 

Não por acaso, Toledo afirma, em 

entrevista ao Valor, que a Selic não 

precisará subir muito além de 13%. Nos 

últimos dias, o estresse no mercado de 

juros levou a curva a precificar a taxa 

básica se aproximando de 14%. O 

economista, porém, dá ênfase a fatores 

que limitariam a Selic, como os sinais de 

desaceleração da atividade econômica e 

o fato de o Banco Central já olhar, 

principalmente, para o ano-calendário 

de 2023. “Ele terá de reagir, mas os 

elementos que estão sobre a mesa agora 

não justificariam uma reação muito 

maior.” 

 
Toledo, da Bram: “Estávamos 

trabalhando com uma Selic de 12,75% e 

agora estamos caminhando para 13% ou 

13,25%” — Foto: Ana Paula Paiva/Valor 

 

 
Leia a seguir os principais trechos da 

entrevista: 

 

Valor: Como a Bram tem visto o 

cenário econômico em torno do conflito 

no Leste Europeu? 

 

Marcelo Toledo: Estamos vivendo 

quatro crises simultâneas. Temos a da 

pandemia, já que os efeitos ainda não 

acabaram, embora estejamos entrando 

no último estágio dela; o conflito entre 

nações de proporções grandes; o choque 

do petróleo, já que uma das potências é 

o maior exportador de energia do 

mundo; e a última crise é a de que, após 

as sanções, existe a possibilidade de um 

default da Rússia e desorganização do 

sistema financeiro, de empresas, de 

pagamento de dívidas soberanas e 

corporativas, com perdas substanciais 

para alguns bancos e fundos. Qualquer 

cenário é um pouco provisório e, na 

parte da crise financeira, ainda não estão 

muito claros os impactos no mundo, as 

consequências para o sistema bancário e 

financeiro internacional. 

 

Valor: Os preços das commodities 

mostraram forte alta nas últimas 

semanas. Quão preocupante é esse 

movimento para a atividade? 
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Toledo: Enxergamos poucos canais 

diretos sobre a atividade brasileira, já 

que Rússia e Ucrânia não são grandes 

parceiros comerciais do Brasil, mas fica 

clara uma desaceleração da atividade 

econômica global. Isso deve impactar a 

atividade brasileira, mas essa 

combinação de crises, a princípio, não 

muda muito o crescimento esperado 

para o Brasil. Não mudamos nossa 

projeção de crescimento de 0,4% neste 

ano. Se temos dados de curto prazo 

melhores, temos também a chegada dos 

impactos globais. 

 

Valor: E em relação à inflação? 

 

Toledo: Precisamos pensar em dois 

canais - o de commodities em dólar e a 

nossa taxa de câmbio. Projetamos um 

IPCA um pouco acima de 6%. 

Calibramos um pouco para cima, mas 

ainda não caímos em um cenário 

alternativo, de mais estresse nos preços 

das commodities, que levaria o IPCA 

para algo em torno de 7,5%. Estamos 

vivendo um choque de commodities em 

dólar em cima de outro choque que já 

aconteceu pela pandemia. Em relação ao 

petróleo, se compararmos o período 

mais afetado pela pandemia, entre 

dezembro de 2019 e dezembro de 2021, 

o preço saiu de R$ 65 para R$ 80, o que 

dá uma alta de 25%. E, agora, o petróleo 

está subindo 50%. É um valor 

extremamente alto. O choque do 

petróleo atual é bem maior que o visto 

durante a pandemia. O lado positivo está 

no câmbio. O dólar passou de R$ 4,10 

em 2019 para R$ 5,65 no fim de 2021, 

uma alta de 40%, mas, neste ano, recua 

10%, ao caminhar para o nível de R$ 5. 

 

Valor: Esse movimento do câmbio teve 

impacto no cenário da Bram para a 

inflação? 

 

 

Não enxergamos um descontrole da 

inflação neste momento. A política 

monetária está muito mais apertada” 

 

Toledo: O câmbio ajudou a atenuar 

bem o impacto do petróleo em reais. O 

movimento é bem menor do que foi 

durante a pandemia. O canal do câmbio 

está voltando a funcionar. Com os juros 

subindo no Brasil e a alta dos preços das 

commodities, o real se aprecia. Esse 

canal, no choque atual, ajuda a 

amortecer o impacto das commodities. 

Outra coisa importante é que, em geral, 

as commodities não estão subindo tanto 

quanto o petróleo. O trigo é um exemplo 

fora do radar. Estamos vendo um 

choque um pouco menor nas agrícolas, o 

minério de ferro sem grandes 

alterações... De forma geral, o choque de 

commodities em reais é menor agora do 

que foi na pandemia, principalmente 

por conta do câmbio, mas também 

porque nem todas estão subindo tanto 

quanto o petróleo. 

 

Valor: O Banco Central terá de reagir 

a esse novo choque nos preços das 

commodities? 

 

Toledo: Antes do conflito entre Rússia 

e Ucrânia, o BC começou a sinalizar uma 

desaceleração [no ritmo de alta] e 

indicou que o fim do ciclo estava se 

aproximando. Os juros reais, olhando as 

NTN-Bs, estavam perto de 5,5% e, agora, 

estão mais próximos de 6%. Esse choque 

de commodities vai ter consequências 

sobre o IPCA cheio. O BC não vai reagir 

e tentar trazer a inflação imediatamente 

para baixo. O olhar dele vai continuar a 

ser o do repasse secundário, que pode 

ser resumido na projeção de inflação de 

2023, que deve piorar. O tamanho da 

reação dos juros deve depender do 

aumento das expectativas de inflação e 

do que acontecer com as projeções de 

2023. Podemos ver uma alta entre 0,25 
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e 0,50 ponto desse efeito secundário e, 

calibrando as reações dos modelos de 

política monetária, daria, grosso modo, 

de 0,50 a 0,75 ponto de alta adicional. 

 

Valor: A curva de juros chegou a 

precificar a Selic em torno de 14%. O 

movimento foi exagerado? 

 

Toledo: Não enxergamos um 

descontrole da inflação neste momento. 

A política monetária está muito mais 

apertada. Nós estávamos trabalhando 

com uma Selic de 12,75% e agora 

estamos caminhando para 13% ou 

13,25%. Ainda estamos calibrando. 

Ainda não existem elementos para que o 

BC precise levar os juros para um nível 

muito acima de 13%. A atividade mostra 

sinais de desaceleração, houve remoção 

de boa parte dos impulsos fiscais e o que 

o BC terá de combater é o efeito sobre a 

inflação de 2023. Ele terá de reagir, mas 

os elementos que estão sobre a mesa 

agora não justificariam uma reação 

muito maior. 

 

Valor: O mercado também tem se 

mantido cauteloso com as discussões 

sobre projetos para conter o preço dos 

combustíveis. Como vocês têm visto 

essas discussões? 

 

Toledo: Na nossa conta do IPCA em 

torno de 6%, nós estamos considerando 

o petróleo a US$ 120; a desoneração do 

diesel; e, eventualmente, algum tipo de 

mecanismo de controle do preço, mais 

voltado para o diesel também. Por 

enquanto, não temos lido as discussões 

como uma mudança que altere o risco 

fiscal. Não vemos um mecanismo 

permanente que implicasse um grande 

impacto fiscal permanente vindo de uma 

despesa voltada para combustíveis. Se 

isso acontecesse, o maior risco está no 

fato do preço do petróleo ser 

extremamente incerto. Estamos 

discutindo o Brent em torno de US$ 120, 

mas e se ele chegasse a US$ 140? A 

despesa potencial acaba ficando muito 

em aberto... Hoje, não consideramos que 

haverá um mecanismo permanente. O 

debate de agora ainda está muito em 

aberto. Levamos em consideração a 

desoneração do diesel, mas não é algo 

que vai modificar essencialmente as 

contas fiscais. Mas, se for criado algum 

mecanismo muito grande, o impacto 

poderia ser maior. 

  
 

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/03/10/cambio-ajuda-a-
atenuar-salto-do-petroleo-diz-
bram.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petrobras anuncia reajuste de 
18,7% para gasolina e 24,9% 
para diesel 
 
A estatal estava há 57 dias sem mexer os 
preços do diesel e da gasolina e há 152 
segurando reajustes no gás de cozinha 
 
Por André Ramalho, Valor — Rio 
10/03/2022 10h10  Atualizado há 13 
minutos 
 

Divulgação/Petrobras 

 

A Petrobras anunciou hoje um aumento 

de 18,7% no preço da gasolina e de 

24,9% no preço do diesel nas refinarias, 

a partir de sexta-feira. O gás liquefeito 

de petróleo (GLP) também será 

reajustado, em 16%. 

 

A estatal estava há 57 dias sem mexer os 

preços do diesel e da gasolina e há 152 

segurando reajustes no gás de 

cozinha. Após o anúncio do reajuste, as 

ações da estatal chegaram a saltar 

mais de 5% e subiam há pouco 

acima de 2%. 

 

Em nota, a companhia justificou que o 

movimento se dá “no mesmo sentido de 

outros fornecedores de combustíveis no 

Brasil que já promoveram ajustes nos 

seus preços de venda” e destacou que, 

apesar da disparada dos preços 

internacionais do petróleo e seus 

derivados nas últimas semanas, como 

decorrência da guerra na Ucrânia, a 

companhia decidiu não repassar a 

volatilidade do mercado de imediato. 

 

“Após serem observados preços em 

patamares consistentemente elevados, 

tornou-se necessário que a Petrobras 

promova ajustes nos seus preços de 

venda às distribuidoras para que o 

mercado brasileiro continue sendo 

suprido, sem riscos de 

desabastecimento, pelos diferentes 

atores responsáveis pelo atendimento às 

diversas regiões brasileiras: 

distribuidores, importadores e outros 

produtores, além da Petrobras”, 

esclareceu a petroleira. 

 

A Petrobras também alega que o reajuste 

visa a dar “condição de equilíbrio 

econômico para que os agentes 

importadores tomem ação imediata, e 

obtenham sucesso na importação de 

produtos de forma a complementar o 

suprimento de combustíveis para o 

Brasil”. 

 

A partir de amanhã, o preço médio de 

venda da gasolina da Petrobras para as 

distribuidoras passará de R$ 3,25 para 

R$ 3,86 por litro. Considerando a 

mistura obrigatória de 27% de etanol 

anidro e 73% de gasolina A para a 

composição da gasolina vendida nos 

postos, a parcela da Petrobras no preço 

ao consumidor passará de R$ 2,37, em 

média, para R$ 2,81 a cada litro vendido 

na bomba, ou seja, um aumento de R$ 

0,54 por litro. 

 

Já para o diesel, o preço médio de venda 

da Petrobras para as distribuidoras 

passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por 

litro. Considerando a mistura 

obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de 

diesel A para a composição do diesel 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/10/aes-da-petrobras-chegam-a-saltar-5-pontos-percentuais-aps-estatal-anunciar-reajuste-nos-combustveis.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/10/aes-da-petrobras-chegam-a-saltar-5-pontos-percentuais-aps-estatal-anunciar-reajuste-nos-combustveis.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/03/10/aes-da-petrobras-chegam-a-saltar-5-pontos-percentuais-aps-estatal-anunciar-reajuste-nos-combustveis.ghtml
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comercializado nos postos, a parcela da 

Petrobras no preço ao consumidor 

passará de R$ 3,25, em média, para R$ 

4,06 a cada litro vendido na bomba, um 

aumento de R$ 0,81 por litro. 

 

No caso do GLP, o preço médio de venda 

para as distribuidoras passará de R$ 

3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente 

a R$ 58,21 por cada botijão de 13 quilos 

(P13) - refletindo um reajuste médio de 

R$ 0,62 por quilo. 

 

A companhia esclareceu que novos 

valores refletem parte da elevação dos 

patamares internacionais de preços de 

petróleo, impactados pela oferta 

limitada frente a demanda mundial, e 

que a empresa mantém o 

monitoramento contínuo do mercado 

“nesse momento desafiador e de alta 

volatilidade”. 

 

O anúncio ocorre em meio ao debate no 

governo de como conter a alta dos 

combustíveis. Matéria do Valor de hoje 

traz que, em um cenário de impasse, 

com os ministros divididos quanto à 

melhor fórmula para conter a alta dos 

combustíveis, e evitar 

desabastecimento, o governo decidiu 

agir em duas frentes. 

 

Enquanto aposta na aprovação do 

pacote de projetos no Senado, técnicos 

elaboram, em paralelo, o modelo de um 

subsídio de curto prazo, que poderá ser 

criado por medida provisória. 

 

https://valor.globo.com/politica/notici
a/2022/03/10/petrobras-anuncia-
reajuste-de-187-pontos-percentuais-
para-gasolina-e-249-para-diesel.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Jurídico 

Governo corrige lista de 
produtos com redução de IPI 
 
Redação original do decreto que 
diminui o imposto em 25% para 
automóveis e itens da linha branca 
estabelecia aumento de alíquota para a 
máquina de lavar 
 
Rio 
10/03/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
O Ministério da Economia precisou 

mexer na lista de produtos da linha 

branca beneficiados com a redução de 

25% no Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). O motivo: 

a máquina de lavar. O Decreto nº 

10.979, publicado no dia 25 de fevereiro, 

não diminuía a alíquota. Pelo 

contrário, aumentava de 5% para 

7,5%. 

 

Ontem, um novo decreto foi publicado 

no Diário Oficial da União - nº 10.985 - 

com a alteração. A alíquota do IPI da 

máquina de lavar caiu para 3,75%, 

acompanhando a redução dos demais 

itens. 

 

Uma fabricante chegou a recorrer à 

Justiça por causa dessa confusão. Foi em 

Limeira, no interior de São Paulo, antes 

de a norma ser alterada. 

 

A empresa argumentou ao juiz que o 

decreto havia sido anunciado pelo 

governo federal como uma redução geral 

nas alíquotas de IPI e pedia que o 

aumento fosse revogado (processo nº 

5000443-70.2022.4.03.6143). 

 
Máquinas de Lavar Roupas — Foto: 

Dado Galdieri/Bloomberg 

 

Rodrigo Antonio Calixto Mello, juiz da 

1ª Vara Federal, disse que apesar do caso 

"discrepar das demais alterações 

promovidas pelo Decreto nº 10.979", 

não poderia o Poder Judiciário fazer a 

retificação de eventual erro do governo. 

Mas atendeu um segundo pedido da 

empresa: o aumento, se efetivado, só 

poderia valer a partir de 90 dias da 

publicação da norma. 

 

Especialista em tributação, Eduardo 

Suessmann, sócio do Suessmann 

Advogados, contextualiza que quando 

há redução de imposto, a medida pode 

valer imediatamente, mas para casos de 

aumento de carga tributária deve-se 

cumprir a quarentena - nesse caso, de 90 

dias. No decreto, diz, não havia qualquer 

ressalva em relação a esse prazo. 

"Parecia, realmente, um erro", ele frisa. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/governo-corrige-
lista-de-produtos-com-reducao-de-
ipi.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/governo-corrige-lista-de-produtos-com-reducao-de-ipi.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/governo-corrige-lista-de-produtos-com-reducao-de-ipi.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/governo-corrige-lista-de-produtos-com-reducao-de-ipi.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/governo-corrige-lista-de-produtos-com-reducao-de-ipi.ghtml
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Economia 

Com disparada do petróleo, 
Ipiranga controla venda de 
diesel. Na Bahia, combustível 
já é 35% mais caro 
 
Unidade do fundo árabe Mubadala 
também vende gasolina 26% acima do 
preço cobrado pela Petrobras, que sofre 
pressão para não fazer reajuste 
 
Bruno Rosa 
10/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
10/03/2022 - 08:42 
 

Landulpho Alves , na Bahia, foi vendida 

para grupo Mubadala Foto: Juarez 

Cavalcanti / Agência O Globo 

 

RIO - Pouco mais de três meses após 

ser comprada pelo fundo árabe 

Mubadala, a Refinaria Mataripe, antiga 

Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, 

enfrenta hoje os dois lados de ter sido a 

primeira unidade a ser privatizada pela 

Petrobras. Desde janeiro, já conseguiu — 

sem a pressão do governo, como ocorre 

com a Petrobras — reajustar o preço da 

gasolina em 26,14% e o diesel em 

35,19%. 

 

Paralelamente, a Ipiranga já começa a 

controlar a venda de diesel."Os pedidos 

do dia para o mesmo dia e a antecipação 

de pedidos serão submetidos a análise 

antes da liberação", diz o comunicado 

enviado aos clientes pela distribuidora, 

uma das maiores do Brasil. 

 

A situação da Ipiranga é o primeiro 

reflexo do represamento do preço dos 

combustíveis pela Petrobras, enquanto a 

cotação do petróleo dispara. No caso da 

refinaria da Bahia, os reajustes já teriam 

levado à perda de clientes. 

 

Na estação de São Francisco do Conde, 

que é a principal da refinaria Mataripe, o 

valor do litro (sem impostos) da gasolina 

já subiu de R$ 3,267 para R$ 4,121. No 

caso do diesel, a mesma estação passou 

a vender o litro 35,19% mais caro: o 

preço subiu de R$ 3,427 para R$ 4,633. 

 

Cinco reajustes no ano 
 
Segundo estimativas do Observatório 

Social da Petrobras (OSP), organização 

ligada à Federação Nacional dos 

Petroleiros (FNP), a refinaria da Bahia já 

fez cinco reajustes entre janeiro e o início 

deste mês. 

 

Ao mesmo tempo, a 

Petrobras promoveu apenas um 

aumento neste ano, em 12 de janeiro. Na 

ocasião, a alta foi de cerca de 4,85% para 

a gasolina (para R$ 3,24) e de 8,08% 

para o diesel (para R$ 3,61). Enquanto o 

governo tenta encontrar uma solução 

para frear a alta dos combustíveis nas 

bombas, a estatal negocia com a União 

um novo reajuste. 

 

A estatal negocia com o governo novo 

reajuste em um pacote que deve incluir 

um subsídio por parte do governo. 

 

Segundo fontes do setor, o aumento de 

preços da refinaria da Bahia vem 

causando insatisfação entre 

distribuidoras da Bahia e do Nordeste, 

que compram combustível da Refinaria 

de Mataripe. Por isso, há clientes 

dispostos a buscar combustível da 

https://oglobo.globo.com/economia/primeira-refinaria-da-petrobras-ser-privatizada-recebera-aporte-de-us-500-milhoes-de-fundo-arabe-25296509
https://oglobo.globo.com/economia/primeira-refinaria-da-petrobras-ser-privatizada-recebera-aporte-de-us-500-milhoes-de-fundo-arabe-25296509
https://oglobo.globo.com/economia/ipiranga-decide-controlar-venda-de-diesel-apos-disparada-no-preco-do-barril-de-petroleo-25425938
https://oglobo.globo.com/economia/ipiranga-decide-controlar-venda-de-diesel-apos-disparada-no-preco-do-barril-de-petroleo-25425938
https://oglobo.globo.com/economia/primeira-refinaria-da-petrobras-ser-privatizada-recebera-aporte-de-us-500-milhoes-de-fundo-arabe-25296509
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-reajusta-gasolina-diesel-em-ate-8-partir-de-amanha-desde-janeiro-de-2021-aumento-chega-quase-80-1-25349487
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-reajusta-gasolina-diesel-em-ate-8-partir-de-amanha-desde-janeiro-de-2021-aumento-chega-quase-80-1-25349487
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estatal em estações mais distantes, 

apesar dos custos com frete. 

 

A unidade da Bahia reponde, sozinha, 

por 14% de toda a capacidade de refino 

do Brasil. Hoje, a utilização da 

capacidade da unidade varia entre 60% 

e 70%. A meta do Mubadala, através da 

Acelen, é elevar para perto de 100%. A 

unidade produz cerca de 300 mil barris 

por dia. 

 

Um dos planos da companhia, diz uma 

fonte, é exportar parte da produção, o 

que ainda não é feito. 

 

Defasagem chega a 40% 
 
Para especialistas, a venda da unidade 

pela estatal mostra que a estrutura do 

mercado de refino no Brasil pode 

enfrentar problemas no processo de 

venda de outras refinarias. Segundo 

Carlos Moreira, da Uerj, ao repassar os 

preços internacionais, a companhia 

enfrenta preços desfasados da 

Petrobras, gerando insatisfação dos 

clientes. 

 

De acordo com dados da Abicom, a 

associação de importadores de 

combustíveis, a defasagem da gasolina 

vendida no Brasil está em 30% em 

relação ao preço internacional. No caso 

do diesel, essa percentagem sobe para 

40%. 

 

— Isso pode atrasar todo o processo de 

venda de refinarias da Petrobras. A 

estatal já vendeu duas unidades 

menores, como a de Manaus e do 

Paraná. Mas vem encontrando 

dificuldades para se desfazer de 

unidades grandes e importantes como a 

Refap (no Rio Grande do Sul) e Rnest 

(em Pernambuco) — disse.  

 

A venda da Rlam foi comemorada pela 

Petrobras ainda na gestão de Roberto 

Castello Branco e faz parte de um acordo 

da estatal com o Cade, órgão de defesa 

da concorrência, para reduzir seu poder 

de mercado. 

 

A Petrobras se comprometeu a vender 

metade de sua capacidade de refino, 

totalizando oito refinarias. Hoje negocia 

com o Cade a extensão do cronograma 

de vendas, já que o prazo original 

acabou. 

 

— Desde o mês passado, a refinaria 

privatizada já tinha saído de um preço 

abaixo da média nacional para se tornar 

a refinaria com os preços mais altos do 

país. Nos últimos dias, o barril subiu e 

deve seguir em patamares mais elevados 

— disse Eric Gil Dantas, economista do 

Instituto Brasileiro de Estudos Políticos 

e Sociais (Ibeps). 

 

Em nota, a Acelen disse que “os preços 

dos produtos produzidos seguem 

critérios de mercado que levam em 

consideração variáveis como custo do 

petróleo, que é adquirido a preços 

internacionais, dólar e frete”. 

 

Nos últimos dias, o preço do barril de 

petróleo disparou, o que gerou impacto 

direto nos custos de produção, disse a 

empresa. “A Acelen reafirma sua aposta 

em uma política transparente, 

amparada por critérios técnicos, em 

consonância com as práticas 

internacionais de mercado”, disse. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/com-disparada-do-petroleo-
ipiranga-controla-venda-de-diesel-na-
bahia-combustivel-ja-35-mais-caro-
25426248  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/2021/12/06/615845-mubadala-onde-fundo-arabe-que-foi-parceiro-de-eike-mantem-estilo-discreto-quer-chegar-no-brasil
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/com-disparada-do-petroleo-ipiranga-controla-venda-de-diesel-na-bahia-combustivel-ja-35-mais-caro-25426248
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/com-disparada-do-petroleo-ipiranga-controla-venda-de-diesel-na-bahia-combustivel-ja-35-mais-caro-25426248
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/com-disparada-do-petroleo-ipiranga-controla-venda-de-diesel-na-bahia-combustivel-ja-35-mais-caro-25426248
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/com-disparada-do-petroleo-ipiranga-controla-venda-de-diesel-na-bahia-combustivel-ja-35-mais-caro-25426248
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/com-disparada-do-petroleo-ipiranga-controla-venda-de-diesel-na-bahia-combustivel-ja-35-mais-caro-25426248
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Economia 

Dona da maior hidrelétrica do 
mundo quer fazer IPO no 
Brasil e levantar US$ 2 bi 
 

Para analistas, país virou lugar 

seguro para investimentos com a 

Guerra na Ucrânia. Mas privatização 

da Eletrobras pode rivalizar com 

oferta 

 
Letycia Cardoso, com agências 
internacionais 
10/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
10/03/2022 - 09:06 
 

Companhia das Três Gargantas da China 

estuda fazer uma oferta pública inicial 

de ações de sua unidade brasileira Foto: 

Qing CaoQing Cao/ImagineChina via 

Bloomberg News 

 

RIO - A Companhia das Três Gargantas 

da China (China Three Gorges), dona da 

maior hidrelétrica do mudo, estuda fazer 

uma oferta pública inicial de ações de 

sua unidade brasileira, segundo fontes 

da agência Bloomberg. Em paralelo, 

busca arrecadar recursos para expansão 

na América Latina. 

 

A expectativa é que a entrada na Bolsa 

possa levantar cerca de US$ 2 bilhões. Se 

isso acontecer, pode ser a maior oferta 

desde o fim de 2020, quando aconteceu 

o IPO da Rede D'Or São Luiz (RDOR3). 

 

Ainda segundo a agência internacional, 

a listagem está prevista para ocorrer até 

o fim de 2022 e, para se preparar, a 

estatal chinesa de energia tem 

conversado com possíveis consultores. 

 

Eleições podem influenciar IPO 
 
Apesar de o debate ainda estar em 

estágio inicial, é esperado que o IPO dos 

ativos brasileiros da CTG sejam 

avaliados entre US$ 8 bilhões e US$ 10 

bilhões, aproximadamente. A transação, 

no entanto, ainda pode ser influenciada 

pela volatilidade do mercado e pelo 

resultado da eleição presidencial, 

marcada para o mês de outubro. 

 

Procurada pelo GLOBO, a CTG Brasil 

disse que "não comenta rumores de 

mercado", mas, em seu site, afirma que 

o Brasil é um país estratégico para o 

crescimento internacional na 

companhia. Desde 2013, vem realizando 

alianças com empresas reconhecidas no 

setor e com forte presença local. Assim, 

se tornou a segunda maior geradora 

privada de energia do país.  

 

O estrategista-chefe da SaraInvest, 

Marco Saravalle, explica que, devido ao 

contexto de guerra entre Rússia e 

Ucrânia, o Brasil virou uma das 

melhores alternativas a curto prazo, 

entre mercados emergentes, para 

investidores estrangeiros devido ao 

ambiente favorável às commodities. 

 

O economista-chefe da Órama e 

professor do Ibmec RJ, Alexandre 

Espírito Santo, concorda. Ele afirma que 

o país tem atraído muitos investidores 

estrangeiros que buscam proteger as 

suas carteiras. Por isso, avalia que a 

maior demanda tende a ser um ponto 
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positivo para a abertura de capital da 

CTG. 

 

— Só nos dois primeiros meses de 2022, 

entraram no Brasil o equivalente a 70% 

dos investidores estrangeiros que 

aplicaram no país em todo o ano passado 

— calcula. 

 
Concorrência da Eletrobras 
 
O CEO da Accell Solutions, Henrique 

Costa, membro conselheiro do 

InverGroup, holding de infraestrutura e 

investimentos, acrescenta que o cenário 

de crise energética vivido pelos 

brasileiros demonstra que há espaço 

para empresas do segmento de energia, 

principalmente limpa. 

 

A taxa de câmbio, para ele, também é 

favorável ao IPO, já que os investidores 

internacionais passam a enxergar 

oportunidade em aplicar no Brasil. 

 

— Qualquer energia que você gerar no 

Brasil já estará vendida. Essa conjuntura 

macroecônomica torna o negócio muito 

interessante. Não sabemos, por 

exemplo, se em 2023 teremos o mesmo 

problema de energia. Então, mesmo este 

sendo um ano eleitoral, isso pode 

seduzir os investidores — opina. 

 

Saravalle, no entanto, faz um 

contraponto. Ele considera que o 

cenário econômico interno — com uma 

possível recessão, inflação alta e a taxa 

Selic sendo revista constantemente para 

cima — não é convidativo para uma 

oferta pública inicial da CTG. 

 

Além disso, acredita que a privatização 

da Eletrobras pode representar, de certa 

forma, uma concorrência: 

 

— Todo esse dinheiro que está entrando 

no Brasil pode sair a qualquer momento. 

Para um IPO, tem que haver um 

dinheiro de longo prazo. E mesmo que 

muita gente esteja olhando para o setor 

de energia, devemos questionar se há 

recursos suficientes para a Eletrobras e 

para a CTG, que tendem a ser duas 

ofertas muito grandes, objetivando 

captar juntas R$ 30 bilhões.  

 

E acrescenta: 

 

— Acredito que não dá tempo de fazer o 

IPO depois das eleições, em dois meses. 

Se a CTG entender que não há ambiente 

agora, é bem provável que ela espere até 

2023 para fazer a oferta. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/dona-da-maior-hidreletrica-do-
mundo-quer-fazer-ipo-no-brasil-
levantar-us-2-bi-25426448  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/veja-as-cinco-maiores-hidreletricas-do-mundo-25081870
https://oglobo.globo.com/economia/veja-as-cinco-maiores-hidreletricas-do-mundo-25081870
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/dona-da-maior-hidreletrica-do-mundo-quer-fazer-ipo-no-brasil-levantar-us-2-bi-25426448
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/dona-da-maior-hidreletrica-do-mundo-quer-fazer-ipo-no-brasil-levantar-us-2-bi-25426448
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/dona-da-maior-hidreletrica-do-mundo-quer-fazer-ipo-no-brasil-levantar-us-2-bi-25426448
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/dona-da-maior-hidreletrica-do-mundo-quer-fazer-ipo-no-brasil-levantar-us-2-bi-25426448


14 

 

 
 
Economia 

Brasil chega aos 14 GW de 
energia solar e deve dobrar a 
marca este ano 
 
A fonte solar é a mais promissora entre 
as fontes de energias renováveis no 
mundo, segundo a Agência Interacional 
de Energia (AIE), que prevê como a 
principal da Europa em 2025 

 
Denise Luna, O Estado de S.Paulo 
10 de março de 2022 | 10h00 
 
Rio - O Brasil acaba de chegar à marca 

histórica de 14 gigawatts (GW) de 

capacidade instalada de energia 

solar fotovoltaica, a mesma potência da 

usina hidrelétrica binacional 

de Itaipu, informou a Associação 

Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (Absolar). A fonte solar 

é a mais promissora entre as fontes de 

energias renováveis no mundo, segundo 

a Agência Internacional de 

Energia (AIE), que prevê a fonte como 

a principal da Europa em 2025 e um 

pouco mais tarde, do Brasil, podendo 

chegar a um terço de toda a energia 

consumida pelos brasileiros em 2050.  

 

A marca, alcançada no começo de 

março, leva em conta parques 

centralizados e a geração própria de 

energia em telhados, fachadas e 

pequenos terrenos, a chamada geração 

distribuída, uma tecnologia que cresceu 

vertiginosamente no País e ganhou 

ainda mais força após a aprovação do 

marco regulatório, sancionado em 

janeiro deste ano. Para aproveitar as 

regras antigas, que não preveem o 

pagamento da Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição (Tusd), entre outros 

benefícios, os interessados em projetos 

de geração distribuída estão correndo 

para instalar os sistemas até 6 de janeiro 

de 2023.  

 

Coletor Solar instalado em telhado de 

prédio; Brasil acaba de chegar à marca 

histórica de 14 gigawatts de capacidade 

instalada de energia solar fotovoltaica, 

mesma potência da hidrelétrica de 

Itaipu Foto: Hélvio Romero/Estadão - 

26/05/2009 

 

A busca pela geração distribuída tem 

sido uma das maneiras do brasileiro 

tentar driblar as altas contas de energia 

elétrica no Brasil, avalia a consultora 

da Clean Energy Latin America 

(Cela) Camila Ramos, principalmente 

após o surgimento de linhas de 

financiamento para o segmento, que não 

para de crescer. Segundo levantamento 

da Cela, em 2019, os financiamentos 

para energia solar totalizaram R$ 5,4 

bilhões, praticamente divididos meio a 

meio entre a energia solar distribuída e a 

centralizada (projetos vendidos nos 

leilões do governo). Em 2020, os R$ 7,9 

bilhões totais financiados também 

foram divididos meio a meio. Já em 

2021, a geração distribuída deu um 

salto, para R$ 9,9 bilhões, que somados 

aos R$ 6,6 bilhões da geração solar 

centralizada, atingiu o total de R$ 16,2 

bilhões. 

 

A consultora lembra que o Brasil tem a 

segunda maior tarifa de energia elétrica 

do mundo, segundo recente 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-solar
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-solar
https://tudo-sobre.estadao.com.br/hidreletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itaipu
https://tudo-sobre.estadao.com.br/europa-continente
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levantamento da Agência Nacional 

de Energia (ANE), e ao mesmo tempo 

uma irradiação solar reconhecidamente 

excelente. Com a evolução da tecnologia 

e consequente barateamento dos 

sistemas - que no momento vivem uma 

alta puxada pela oferta apertada em 

relação à demanda – a energia solar 

cresceu no mundo inteiro e no Brasil, 

além de abater a conta de luz, deverá ser 

ainda mais impulsionada nos próximos 

anos com sua utilização na fabricação de 

hidrogênio, explica a consultora.   

 

De acordo com a Absolar, a fonte solar já 

trouxe ao Brasil, desde 2012, mais de R$ 

74,6 bilhões em novos investimentos, 

R$ 20,9 bilhões em arrecadação aos 

cofres públicos e gerou mais de 420 mil 

empregos. Evitou também a emissão de 

18 milhões de toneladas de CO2 na 

geração de eletricidade. 

 

O setor espera um crescimento 

acelerado este ano nos sistemas solares 

em operação no Brasil, especialmente os 

sistemas de geração própria solar, em 

decorrência do aumento nas tarifas de 

energia elétrica e da entrada em vigor da 

Lei n° 14.300/2022, que criou o marco 

legal da geração própria de energia 

(geração distribuída). A expectativa é de 

que a capacidade instalada no mínimo 

dobre, atingindo 28 MW no final deste 

ano. 

 

“Trata-se, portanto do melhor momento 

para se investir em energia solar, 

justamente por conta do novo aumento 

já previsto na conta de luz dos brasileiros 

e do período de transição previsto na lei, 

que garante até 2045 a manutenção das 

regras atuais aos consumidores que 

instalarem um sistema solar no telhado 

até janeiro de 2023”, explica Ronaldo 

Koloszuk, presidente do Conselho de 

Administração da Absolar. 

 

O Brasil possui 4,7 GW de potência 

instalada em usinas solares de grande 

porte, o equivalente a 2,4% da matriz 

elétrica do País. Atualmente, as usinas 

solares de grande porte são a sexta maior 

fonte de geração do Brasil e estão 

presentes em todas as regiões, com 

empreendimentos em operação em 

dezenove estados brasileiros e um 

portfólio de 31,6 GW já outorgados para 

desenvolvimento. A geração própria de 

energia totaliza 9,3 GW de potência 

instalada da fonte solar. Isso equivale a 

mais de R$ 49,5 bilhões em 

investimentos, R$ 11 bilhões em 

arrecadação e cerca de 278 mil empregos 

acumulados desde 2012, espalhados 

pelas cinco regiões do Brasil. 

 

A tecnologia solar é utilizada atualmente 

em 99,9% de todas as conexões de 

geração própria no País, liderando com 

folga o segmento.  Ao somar as 

capacidades instaladas das grandes 

usinas e da geração própria de energia 

solar, a fonte solar ocupa o quinto lugar 

na matriz elétrica brasileira. A fonte 

solar já ultrapassou a potência instalada 

de termelétricas movidas a petróleo e 

outros combustíveis fósseis na matriz. 

 

Vanessa Calvano, gerente comercial e 

moradora da Barra da Tijuca, no Rio de 

Janeiro, há um ano não sabe mais o 

que é uma conta de eletricidade de R$ 1 

mil, valor que pagava por ter que manter 

pelo menos um ar condicionado ligado 

durante todo o dia na casa onde convive 

com oito pessoas, para atender as 

necessidades especiais de uma criança. 

Ela pagou R$ 44 mil e financiou pelo 

Santander por 24 meses, e não se 

arrepende. Hoje a conta não chega a R$ 

300,00. “A minha conta teve uma queda 

significativa, com certeza valeu a pena 

investir e vou ter o sistema por 25 anos”, 

diz. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-de-janeiro-cidade-rj
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-de-janeiro-cidade-rj
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Para o comerciante paulista Silvio Noda, 

após seis meses de muita burocracia só 

há motivo para comemorar. Uma conta 

de luz da sua loja de animais chegava a 

R$ 350,00 e da casa a R$ 600 antes da 

contratação do sistema solar 

fotovoltaico. “Agora pago R$ 40,00 na 

loja e R$ 110,00 em casa, mas sei que 

posso ajustar mehor esse esquema para 

baratear ainda mais a conta”, avalia. 

 

Ele também gastou cerca de R$ 40 mil 

na instalação dos painéis, dinheiro que 

tinha guardado para trocar o carro no 

ano passado. Mas o avanço das contas de 

luz no País, após a pior crise hídrica dos 

últimos 91 anos, o fez mudar de ideia. 

“Para o comerciante, o maior problema 

é a despesa fixa, da telefonia, do aluguel, 

da eletricidade, água, funcionário. 

Então, a cada itenzinho que você 

consegue reduzir dá uma diferença, 

porque é uma coisa constante e dá 

diferença no orçamento final 

bem  grande”, afirmou. 

 

Já a diretora de comercialização da 

distribuidora de equipamentos solar 

fotovoltaicos Win, Camila Nascimento, 

afirma que se 2021 foi bom, 2022 será 

muito melhor, mesmo com a guerra 

entre a Rússia e a Ucrânia, que pode 

fazer crescer a demanda por painéis 

fotovoltaicos pela Europa e desabastecer 

o Brasil. “Apesar do Brasil estar muito 

desenvolvido, a Europa já é um grande 

cliente da China, e é possível sim que ela 

tenha prioridade no fornecimento de 

módulos, por isso estamos reforçando 

nossos estoques”, informou.  

 

A Win tem material suficiente para 

atender seus clientes até junho, informa 

a diretora. Outra leva de módulos 

solares já está chegando ao País para 

garantir o restante do ano. O problema, 

destacou, é o elevado preço do frete, que 

em 2020 chegou a cair para US$ 700 o 

contêiner com 590 módulos nos portos 

da China, subiu para US$ 16 mil no ano 

passado e hoje gira em torno dos US$ 10 

mil.  

 

Ela espera multiplicar por três as vendas 

este ano, depois de já ter crescido na 

mesma ordem no ano passado. “2021 foi 

um ano bem promissor, principalmente 

comparado a 2020, a gente cresceu três 

vezes. Para 2022 a expectativa é repetir 

isso”, disse Nascimento. 

 

Criada em 2019, a Win já investiu cerca 

de R$ 400 milhões no País e vendeu 3 

MW em energia solar no primeiro ano, 

subindo para 30 MW em 2020 e 

pulando para 100 MW no ano passado. 

Para este ano, os planos são de chegar a 

300 MW.  

 

“A conta de energia é muito alta no 

Brasil e as pessoas começam a buscar 

alternativas e também que contribuam 

para a melhoria do planeta, é uma 

tendência mundial”, avalia a executiva. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/negocios,brasil-marca-energia-
solar,70004003743  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Petróleo se recupera 
parcialmente após tombo de 
mais de 12% 
 
Bolsas europeias abriram em baixa, 
perdendo um pouco dos ganhos do 
pregão anterior; Bolsas asiáticas 
fecharam em alta 

 

Sergio Caldas, O Estado de 

S.Paulo 

10 de março de 2022 | 06h27 

 
Os contratos futuros do petróleo se 

recuperaram parcialmente nesta quinta-

feira, 10, após sofrerem tombo de mais 

de 12% no dia anterior em meio a sinais 

da Ucrânia de estar disposta a 

buscar uma solução 

diplomática para o conflito com a 

Rússia, enquanto investidores 

ponderam as chances de membros 

da Opep aumentarem a produção em 

meio à guerra no Leste Europeu.  

 

Às 6h13 (de Brasília), o barril do 

petróleo WTI para abril subia 2,25% em 

Nova York, a US$ 111,18, enquanto o do 

Brent para maio avançava 3,36% em 

Londres, a US$ 114,87. 

 

Petróleo tem reajuste positivo após 

tombo Foto: Jae C. Hong/ AP 

 

Bolsas 
 
As Bolsas europeias abriram em baixa, 

apagando parte dos fortes ganhos que 

exibiram na quarta. Além da crise 

geopolítica, investidores na Europa vão 

acompanhar a decisão de política 

monetária do Banco Central Europeu 

(BCE) e dados econômicos dos EUA, 

incluindo os últimos números de 

inflação ao consumidor (CPI).  

 

Às 5h09 (de Brasília), a Bolsa de 

Londres caía 0,25%, a de Frankfurt 

recuava 0,67% e a de Paris se 

desvalorizava 0,62%. Já as de Milão, 

Madri e Lisboa tinham perdas de 0,53%, 

0,18% e 0,90%, respectivamente. 

 

Já as Bolsas asiáticas fecharam em alta, 

à medida que Wall Street se recuperou 

com vigor e os preços do petróleo 

sofreram um tombo ontem.  

 

A Bolsa do Japão liderou os ganhos na 

Ásia, com um salto de 3,94%, o maior 

desde junho de 2020, a 25.690,40 

pontos. A da Coreia do Sul avançou 

2,21%, a 2.680,32 pontos, depois de não 

operar ontem devido à eleição 

presidencial da Coreia do Sul, que foi 

vencida pelo oposicionista conservador 

Yoon Suk-yeol. Já  Hong Kong teve alta 

de 1,27%, a 20.890,26 pontos, e Taiwan 

registrou expressivo ganho de 2,46%, a 

17.433,20 pontos. 

 

Na China continental, o Xangai 

Composto subiu 1,22%, a 3.296,09 

pontos, e o menos abrangente Shenzhen 

Composto avançou 2,12%, a 2.160,94 

pontos. 

 

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu o 

tom positivo generalizado, e o S&P/ASX 

200 avançou 1,10% em Sydney, a 

7.130,80 pontos. 

  

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,cotacao-dolar-bolsas-de-valores-petroleo-10-03-2022,70004003702
https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,cotacao-dolar-bolsas-de-valores-petroleo-10-03-2022,70004003702
https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,cotacao-dolar-bolsas-de-valores-petroleo-10-03-2022,70004003702
https://economia.estadao.com.br/noticias/mercados,cotacao-dolar-bolsas-de-valores-petroleo-10-03-2022,70004003702
https://tudo-sobre.estadao.com.br/opep-organizacao-dos-paises-exportadores-de-petroleo
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Economia 

Câmara aprova urgência para 
projeto de mineração em 
terra indígena, mas votação 
fica para abril 
 
Ministério Público Federal vê falácia em 
liberação de garimpo em terra indígena 
e diz que vai contestar projeto 

 
9.mar.2022 às 21h52 
Danielle BrantVinicius Sassine 
BRASÍLIA 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

quarta-feira (9) requerimento de 

urgência do projeto que libera 

mineração em terra indígena, mas um 

acordo do presidente Arthur Lira (PP-

AL) com a oposição adiou a votação do 

mérito do texto para abril, após a análise 

de um grupo de trabalho. 

 

A votação ocorreu enquanto do lado de 

fora do Congresso era realizado o Ato 

pela Terra contra o que chamam de 

pacote da destruição, uma série de 

projetos criticados por ambientalistas. 

 

A urgência foi aprovada por 279 a 180 —

precisava da maioria absoluta de 

deputados para passar (pelo menos 

257). Antes da votação, Lira anunciou a 

criação de um grupo de trabalho para 

debater a proposta, que deve ser votada 

em plenário até 14 de abril. 

 
O presidente da Câmara, Arthur Lira 

(PP-AL), e Jair Bolsonaro durante a 

abertura do ano legislativo, em fevereiro 

- Lucio Tavora -2.fev.2022/Xinhua 

 

Durante a sessão, Lira disse que, desde 

terça (8), negociava um acordo com 

líderes da base e da oposição sobre a 

votação do projeto. 

 

"Nós avançamos com relação à base e 

oposição. Como não temos instaladas 

comissões, nós iremos autorizar a 

formação de um grupo de trabalho, em 

tese, composto de 20 deputadas e 

deputados, na proporção de 13 membros 

da maioria e 7 membros da minoria, com 

um prazo acertado entre líderes da base 

e líderes da oposição em 30 dias, para 

que o projeto venha a plenário em 

meados da primeira quinzena de abril, 

mais ou menos entre os dias 12 e 14", 

disse. 

 

Os membros do grupo serão indicados 

pelos partidos até sexta-feira (11). 

 

O deputado Rodrigo Agostinho (PSB-

SP) criticou a aprovação da urgência. "A 

boiada passando mais uma vez. 

Começou a temporada de invasão de 

terras indígenas e uma nova corrida do 

ouro. Perdem o meio ambiente e os 

direitos humanos", disse. 

 

Ainda que passe na Câmara, a 

expectativa é que o Senado segure a 

votação do projeto, a exemplo do que fez 

com outros textos controversos, como o 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/danielle-brant.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/vinicius-sassine.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/camara-dos-deputados/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/governo-faz-ofensiva-para-liberar-mineracao-em-terra-indigena.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/governo-faz-ofensiva-para-liberar-mineracao-em-terra-indigena.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/arthur-lira/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/arthur-lira/
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1726857361540053-caetano-artistas-e-movimentos-sociais-protestam-em-brasilia-contra-desmonte-ambiental#foto-1726857361647439
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1726857361540053-caetano-artistas-e-movimentos-sociais-protestam-em-brasilia-contra-desmonte-ambiental#foto-1726857361647439
http://www.folha.com.br/
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que trata de regularização fundiária e o 

de licenciamento ambiental. 

 

No ato de artistas, o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

disse que não vai atropelar a discussão 

sobre os projetos. "Nenhum deles foi 

objeto, da minha parte, de um 

açodamento para se colocar no plenário 

do Senado Federal e assim não será", 

disse. 

 

"Nenhum desses projetos será 

diretamente pautado no plenário do 

Senado Federal sem a apreciação e 

tramitação devida no âmbito das 

comissões permanentes e temáticas da 

casa." 

 

Na avaliação do senador Alessandro 

Vieira (Cidadania-SE), o projeto é 

absolutamente desnecessário. Ele 

rechaça o pretexto oficial usado pelo 

governo para pressionar pela aprovação 

da urgência —uma eventual crise de 

fornecimento de fertilizantes provocada 

pela guerra na Ucrânia. 

 

"Não existe nenhuma demanda real de 

fertilizantes que vá ser atendida por uma 

eventual mineração em terras indígenas. 

O que existe é um compromisso do 

governo Bolsonaro com os criminosos 

que trabalham com especulação 

imobiliária e grilagem de terras", disse. 

 

"O meu estado de Sergipe tem todas as 

condições e é a única fábrica do 

Hemisfério Sul de potássio, em 

andamento. Você precisa investir lá, 

onde dano e risco ambiental já foram 

precificados. Abrir agora uma seara de 

implantação de minas na região 

amazônica sem nenhum tipo de estudo 

mais qualificado não tem nenhum efeito, 

a não ser esse, de especulação e 

destruição do meio ambiente." 

 

O MPF (Ministério Público Federal) 

aponta "vício insanável", "falácia" e 

"patrocínio de conflito de interesses" no 

projeto e prevê contestação da lei, em 

caso de aprovação pelo Congresso, nas 

mais de dez ações movidas na Justiça 

Federal contra exploração de garimpo 

em territórios demarcados na 

Amazônia. 

 

De interesse direto de Bolsonaro, o 

projeto foi apresentado ao Congresso 

pelo ministro de Minas e Energia, 

almirante Bento Albuquerque, e pelo 

então ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro, hoje desafeto do 

presidente e pré-candidato à 

Presidência. 

 

Procuradores da República com atuação 

na região da Amazônia afirmaram 

à Folha que, caso o projeto de lei 

prospere, o MPF seguirá contestando 

iniciativas de mineração em terras 

indígenas. 

 

Para isso, o procedimento previsto é 

uma arguição de inconstitucionalidade 

incidental, em que as ações apontariam 

a lei como inconstitucional, para que a 

Justiça, então, decida o mérito da causa. 

 

O MPF já moveu ações civis públicas 

contra requerimentos de mineração em 

terras indígenas na Amazônia, 

protocolados na ANM (Agência 

Nacional de Mineração). 

 

A prática da ANM é manter esses 

requerimentos suspensos, sem anulá-

los, segundo o MPF. Há ações do tipo na 

Justiça Federal no Amazonas, Pará, 

Roraima e Amapá. 

 

Outras ações contestam 

empreendimentos de mineração com 

impacto em terras indígenas vizinhas ou 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/rodrigo-pacheco/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/rodrigo-pacheco/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-usa-possivel-falta-de-fertilizantes-para-defender-mineracao-em-terras-indigenas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-usa-possivel-falta-de-fertilizantes-para-defender-mineracao-em-terras-indigenas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/bolsonaro-usa-possivel-falta-de-fertilizantes-para-defender-mineracao-em-terras-indigenas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/03/russia-mantem-ofensiva-em-kharkiv-2a-maior-cidade-da-ucrania.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/08/terras-indigenas-na-amazonia-tem-alta-de-desmatamento-garimpo-e-extracao-de-madeira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/moro-acerta-contas-com-bolsonaro-e-defende-legado-da-lava-jato-em-livro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/moro-acerta-contas-com-bolsonaro-e-defende-legado-da-lava-jato-em-livro.shtml
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desenvolvidos em terras ainda não 

demarcadas. 

 

Para o MPF, o argumento de Bolsonaro 

sobre a necessidade de terras indígenas 

para exploração de potássio –base para 

fertilizantes usados na agricultura em 

larga escala– não faz sentido, pois as 

minas com potencial de exploração 

ficam fora dessas áreas demarcadas. 

 

"O estado de beligerância, de ameaça 

externa ou mesmo a declaração de 

guerra entre dois ou mais países não 

autorizam a diminuição do sistema de 

proteção internacional dos direitos 

humanos, particularmente das minorias 

e de grupos vulneráveis", afirmam 

integrantes da Câmara de Populações 

Indígenas e Comunidades Tradicionais, 

colegiado que funciona no âmbito da 

PGR (Procuradoria-Geral da República). 

 

O colegiado divulgou uma nota técnica 

na noite desta terça (8) em que aponta a 

inconstitucionalidade do projeto de lei. 

 

Os subprocuradores-gerais que 

integram a câmara já elaboraram outras 

duas notas técnicas contra o projeto de 

lei que libera mineração em terras 

indígenas, uma em 2020 e outra em 

2021. O tom das duas notas também é de 

ampla crítica à proposta do governo 

Bolsonaro. 

 

Segundo a câmara da PGR, há 4.000 

procedimentos minerários que incidem 

em 216 terras indígenas. São 

basicamente pedidos para exploração 

por pessoas físicas e jurídicas, sem 

validade em razão da ilegalidade desse 

tipo de exploração. 

 

O projeto de lei tratado como prioritário 

por Bolsonaro contém um "vício 

insanável", pois tenta regulamentar 

mineração em terras indígenas sem um 

prévio debate do Congresso sobre o 

interesse público da União, conforme o 

colegiado da PGR. 

 

Falta uma lei complementar para isso, e 

por isso a proposta significaria um 

atropelo à Constituição Federal. 

 

"Este projeto de lei patrocinou o conflito 

de interesses e direitos que estão 

pacificados no corpo da própria 

Constituição da República", afirmam os 

subprocuradores. 

 

"Não pode o legislador ordinário baixar 

uma política minerária que derrogue 

todo um capítulo da Constituição, 

tornando letra morta dispositivos 

constitucionais que vieram a lume na 

Assembleia Nacional Constituinte, como 

instrumento de reparação de uma dívida 

histórica de séculos de opressão contra 

os povos indígenas no Brasil", dizem os 

integrantes da PGR. 

 

O projeto de Bolsonaro parte de uma 

"premissa falsa" sobre a possibilidade de 

exercer a atividade econômica minerária 

em terras indígenas e se traduz em 

"falácia" ao fazer uma equivalência entre 

atividades econômicas e atividades 

estratégicas na mineração, argumentam. 

 

Além de desrespeitar a Constituição, o 

projeto afronta a convenção número 169 

da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), uma vez que "não houve 

consulta prévia às comunidades 

indígenas afetadas", dizem os 

integrantes da PGR.  

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/camara-aprova-urgencia-
para-projeto-de-mineracao-em-terra-
indigena-mas-votacao-fica-para-
abril.shtml  
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Colunas 

Após disparada de 60%, 
preço do trigo cai no mercado 
externo 
 
Foi uma correção técnica, mas 
fundamentos de alta persistem, 
segundo diretor da Coamo 

 
9.mar.2022 às 21h15 
 
O trigo, que registrou uma elevação de 

60% nos preços após o início da guerra 

no Leste Europeu, começa a recuar. 

A invasão da Ucrânia pela Rússia 

provocou um "overshooting" —quando o 

preço sai dos fundamentos e sobe acima 

do esperado pelo mercado—, afirma 

Rogério Trannin de Mello, diretor 

comercial da Coamo Agroindustrial 

Cooperativa. 

 

"Houve um exagero nas altas, e 

o mercado fez uma correção técnica", diz 

ele. Na Bolsa de Kansas (EUA), a 

tonelada saiu de US$ 300, antes da 

guerra, para até US$ 480. Agora 

retornou para US$ 410. 

 

 
Máquina agrícola colhe trigo em 

plantação na Rússia - Eduard 

Korniyenko/Reuters 

 

Passada essa fase de especulação e de 

nervosismo, o mercado vai se posicionar 

de forma mais consistente, levando em 

conta oferta e demanda. 

 

Fundamentos para a alta existem. 

A Ucrânia está em período de plantio, 

tem dificuldades para encontrar 

insumos e para levar as máquinas ao 

campo. Além disso, há bloqueio nas 

vendas, segundo o diretor. 

 

O governo ucraniano proibiu as 

exportações de trigo, cevada, centeio e 

outros produtos até o final do ano. Já os 

importadores vão consumir reservas, e 

depois voltam ao mercado, afirma 

Trannin. 

 

É o que estão fazendo Egito, que tem 

reservas para cinco meses, e China, 

detentora de um dos maiores estoques 

do mundo. Os moinhos brasileiros têm 

cereal para pelo menos um mês. 

 

Para o diretor da Coamo, o mercado 

deverá manter preços próximos dos 

atuais. Se houver novas altas, a demanda 

pode não responder a esses preços. 

 

Nesta quarta-feira (9), o contrato de 

maio do trigo recuou para US$ 12,02 por 

bushel (27,2 kg) na Bolsa de Chicago, 

após ter atingido US$ 12,94 na segunda-

feira. No dia anterior à invasão, estava 

em US$ 8,44. 

 

O mercado real é bem diferente do da 

Bolsa, segundo Trannin. As oscilações 

não são tão abruptas, e os repasses de 

preços ocorrem de forma mais lenta. 

 

Para ele, havia a necessidade dessa 

correção técnica para que fosse 

eliminada a excessiva volatilidade do 

setor. Agora, o mercado vai analisar 

onde realmente está a demanda pelo 

cereal. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/alta-de-precos-agricolas-incrementada-pela-guerra-chega-a-produtos-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/alta-de-precos-agricolas-incrementada-pela-guerra-chega-a-produtos-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-na-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petroleo-tem-forte-queda-com-avanco-no-dialogo-entre-russia-e-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-de-commodities-vai-a-pico-desde-2008-por-causa-de-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/putin-reage-a-embargo-de-biden-e-vai-limitar-comercio-de-materias-primas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/putin-reage-a-embargo-de-biden-e-vai-limitar-comercio-de-materias-primas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/os-efeitos-da-guerra-comecam-a-chegar-pelo-paozinho.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/03/os-efeitos-da-guerra-comecam-a-chegar-pelo-paozinho.shtml
http://www.folha.com.br/
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O Usda (Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos) fez, nesta quarta-

feira, as primeiras estimativas de 

redução das exportações de trigo da 

Ucrânia e da Rússia. 

 

Os ucranianos deverão colocar no 

mercado externo 20 milhões de 

toneladas, abaixo dos 24 milhões 

previstos para o ano comercial de 

2021/22. Os russos exportarão 32 

milhões, abaixo dos 35 milhões 

esperados. 

 

As vendas externas de milho da Ucrânia 

caem para 27,5 milhões de toneladas, 

abaixo dos 33,5 milhões estimados antes 

da guerra. 

 

É bom lembrar que o Usda sempre é 

muito cauteloso em suas avaliações de 

mercado, fazendo ajustes aos poucos. 

 

O ano comercial 21/22 teve início em 

outubro do ano passado e vai até 

setembro deste. 

 

Açúcar O cenário de produção na Índia 

melhora, e o déficit mundial recua para 

1,1 milhão de toneladas em 2021/22. No 

período anterior, foi de 3 milhões, 

segundo a consultoria StoneX. 

 

No Brasil A produção de açúcar da 

região centro-sul deverá atingir 34,5 

milhões de toneladas na safra 2022/23, 

segundo a consultoria. 

 

No Brasil 2 A produção de etanol 

proveniente de cana sobe para 25,5 

bilhões, com alta de 5,6%, estima a 

Stonex. O volume de etanol de milho vai 

a 4,2 bilhões de litros, com evolução de 

18,9%. 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/vaivem/2022/03/apos-disparada-de-
60-preco-do-trigo-cai-no-mercado-
externo.shtml  
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Câmara aprova PEC que 
autoriza permuta de 
magistrados da Justiça 
estadual 
 
10 de março de 2022, 10h29 
 
A Câmara dos Deputados aprovou, em 

dois turnos, proposta de emenda à 

Constituição que permite a permuta de 

local de trabalho de juízes da Justiça 

estadual de estados diferentes. O tema 

agora será enviado ao Senado. 

 

Assinada pela deputada Margarete 

Coelho (PP-PI) e outros, a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 162/19 

torna possível essa permuta seguindo 

mecanismo já usado para juízes da 

Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. 

 

Margarete Coelho destacou que a PEC 

colocará explicitamente a permissão no 

texto constitucional. "A emenda 

constitucional não criará, mas sim 

declarará, por interpretação autêntica, o 

direito à permuta entre juízes de direito 

vinculados a tribunais de justiça de 

diferentes unidades da Federação", 

explicou. 

 

O texto aprovado, um substitutivo da 

deputada Soraya Santos (PL-RJ), exige 

que seja observada a regra 

constitucional que prevê a ocupação de 

um quinto dos lugares dos tribunais 

regionais federais, dos tribunais dos 

estados e do Distrito Federal por 

membros do Ministério Público com 

mais de dez anos de carreira e de 

advogados de notório saber jurídico e de 

reputação ilibada com mais de dez anos 

de efetiva atividade profissional. 

 

Para a relatora, "a inovação proposta 

ensejará uma maior vinculação dos 

juízes às comarcas nas quais trabalham". 

"Com efeito, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) registra que 41% dos 

magistrados brasileiros não atuam na 

mesma unidade da Federação em que 

nasceram", afirmou. Com informações 

da Agência Câmara de Notícias 

  

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

10/camara-aprova-pec-autoriza-
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Dano moral causado por 
advogado que deixou de 
recorrer não se presume, diz 
STJ 
 
10 de março de 2022, 7h49 
Por Danilo Vital 
 
A ocorrência do dano moral pela perda 

de uma chance em virtude de falha de 

um escritório de advocacia na atuação 

em favor do cliente deve ser provada 

com os elementos dos autos, não 

presumida. 

 

Advogados deixaram de recorrer de 

sentença condenatória e agora deverão 

indenizar pela perda de uma chance em 

favor do cliente 
Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça afastou a 

condenação ao pagamento de danos 

morais imposta a um escritório de 

advocacia que, por desídia de seus 

sócios, deixou de defender uma 

empresa em processo do qual foi alvo. 

 

O escritório foi contratado para 

defender a empresa em uma ação de 

prestação de contas ajuizada pela 

refinaria de Manguinhos, mas 

permaneceu inerte. O processo tramitou 

por três anos sem que eles sequer se 

habilitassem nos autos. 

Revel, a empresa foi condenada a pagar 

R$ 947,5 mil em favor da refinaria. O 

caso transitou em julgado sem a 

interposição de recurso de apelação. A 

empresa então ajuizou ação e conseguiu 

a condenação do escritório a 

indenização pelos danos materiais e 

morais. 

 

Os danos materiais foram facilmente 

comprovados devido à total ausência de 

defesa no processo. A empresa alegou 

que possuía recibo de quitação que seria 

suficiente para, no mínimo, evitar que a 

condenação pela prestação de contas 

fosse tão vultosa. 

 

Essa conclusão foi mantida pela 3ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

O colegiado identificou no caso mais 

uma hipótese de aplicação da teoria da 

perda de uma chance, segundo a qual 

quem, de forma intencional ou não, 

retira de outra pessoa a oportunidade de 

um dado benefício deve responder pelo 

fato. 

 

No ponto seguinte, o TJ-RS concluiu que 

a falha na prestação dos serviços 

advocatícios a partir da perda do prazo 

para recorrer da sentença desfavorável 

caracterizou dano moral in re 

ipsa (presumido). 

 

Relatora, ministra Nancy Andrighi 

afastou ocorrência de dano 

extrapatrimonial devido à desídia do 

escritório de advocacia 
Gustavo Lima/STJ 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-10/dano-moral-causado-desidia-advogado-nao-presume-stj#author
https://www.conjur.com.br/2021-fev-04/advogado-perdeu-prazo-embargos-indenizar-cliente
https://www.conjur.com.br/2021-fev-04/advogado-perdeu-prazo-embargos-indenizar-cliente


26 

 

 

Ofensa aos direitos de 

personalidade 

 

Relatora, a ministra Nancy Andrighi 

afirmou que a perda de uma chance pode 

ter como consequência o dever de 

indenizar por danos morais, 

paralelamente à indenização pelo 

prejuízo material. No entanto, isso vai 

depender das peculiaridades de cada 

caso concreto. 

 

“Ao contrário do que foi consignado no 

acórdão, o dano moral pela perda de 

uma chance em virtude da falha do 

advogado deve ser provado, não 

presumido”, afirmou a relatora. 

 

Ela destacou que, a partir das alegações 

da empresa, não se observa qualquer 

lesão extrapatrimonial causada pelo 

escritório de advocacia. “A própria 

natureza da ação de prestação de contas 

é de controvérsia patrimonial, não 

ocorrendo ofensa aos direitos da 

personalidade”, concluiu. 

 

Com isso, a 3ª Turma manteve a 

condenação ao pagamento de 

indenização por danos materiais pelo 

escritório. O valor arbitrado foi de R$ 

500 mil. O montante é menor do que o 

efetivo prejuízo, de R$ 947,5 mil. Isso se 

justifica porque havia uma 

probabilidade de sucesso da empresa na 

ação de prestação de contas, mas não a 

certeza de vitória. 

 

A votação foi unânime, conforme a 

posição da ministra Nancy Andrighi. Ela 

foi acompanhada pelos ministros 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. Esteve 

ausente justificadamente o ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino. 

 

REsp 1.877.375 
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Lei que permite assembleias 
eletrônicas de condomínios é 
sancionada 
 
10 de março de 2022, 9h56 
Por Rafa Santos 
 
O presidente Jair Bolsonaro (PL) 

sancionou, nesta quarta-feira (9/3), 

a Lei 14.309, de 2022, que permite a 

realização de assembleias e votações em 

condomínios de forma eletrônica ou 

virtual. 

 

Lei sancionada nesta quarta-feira (9/3) 

disciplina a realização de assembleias e 

votações de condomínios de forma 

virtual 
123RF 

 

A nova lei altera artigo do Código Civil 

(Lei 10.406, de 2002) que trata das 

pessoas jurídicas com administração 

coletiva. Conforme o texto sancionado, 

assembleias e reuniões dos órgãos 

deliberativos agora podem ser feitas por 

meio eletrônico que assegure os mesmos 

direitos de voz e voto que os associados 

teriam em uma reunião presencial. 

 

O novo regramento também prevê que a 

assembleia pode ser suspensa até que 

seja alcançado um quórum mínimo 

exigido. O advogado Henrique Gallo, 

sócio de Orizzo Marques Advogados, 

explica que a prática de assembleias 

virtuais já vinha sendo adotada mesmo 

antes das restrições de circulação e 

determinação de distanciamento social. 

 

O especialista explica que antes da Lei 

14.309 havia dúvida sobre a 

possibilidade de realizar assembleias 

virtuais. Isso podia gerar até a alegação 

de nulidade das deliberações, caso a 

convenção de condomínio não 

permitisse. "O grande avanço da Lei 

14.309 foi indicar que as assembleias 

podem ser realizadas de forma virtual, 

exceto se a convenção proíba. Com isso, 

a regra é que as assembleias podem ser 

virtuais e, caso algum condomínio não 

queira tal possibilidade, deverá alterar 

sua convenção para proibir", comenta. 

 

Uma das principais mudanças é a 

possibilidade suspender as assembleias 

por até 60 dias, de forma a que os 

condôminos não presentes possam votar 

em momento posterior e, assim, 

viabilizar o atingimento de quóruns 

mais restritivos de 2/3 ou unanimidade. 

 

 A advogada Giselle Vergal Lopes, 

sócia do escritório Viseu Advogados, 

lembra que é importante checar se há 

proibição expressa desta dinâmica na 

convenção coletiva. "Outro ponto de 

atenção, é que o edital de convocação 

deverá trazer instruções específicas e 

claras sobre o acesso à plataforma 

eletrônica, forma de manifestação e 

votação", diz. 

 

Segundo ela, a assembleia virtual deve 

ser obedecer às regras de instalação, 

funcionamento e encerramento 

previstos no edital. Por fim, a nova lei vai 

permitir a realização de assembleias de 

forma híbrida com presença física ou 

virtual dos condôminos. 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-10/lei-permite-assembleias-virtuais-condominios-sancionada#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14309.htm
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STF valida transferência de 
concessão sem nova licitação 
 
Ministros entendem que a norma 
analisada já faz exigências suficientes 
para assegurar o interesse público. 
 

quarta-feira, 9 de março de 2022 

 

Em plenário virtual, a maioria do STF 

definiu que é constitucional a 

lei 8.987/95, que dispensa licitação 

para a transferência de concessão e de 

controle societário. Os ministros 

entendem que a norma analisada já faz 

exigências suficientes para assegurar o 

interesse público. 

 

 
Fachada do prédio do STF.(Imagem: 

Pedro França/Agência Senado) 

 

Entenda o caso 

 

A ação foi proposta em 2003 pelo então 

PGR Cláudio Fonteles contra o artigo 27 

da lei 8.987/95. O texto diz o seguinte: 

Art. 27. A transferência de concessão 

ou do controle societário da 

concessionária sem prévia anuência do 

poder concedente implicará a 

caducidade da concessão. 

 

§1º Para fins de obtenção da anuência 

de que trata o caput deste artigo, o 

pretendente deverá: 

I - atender às exigências de capacidade 

técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica e fiscal 

necessárias à assunção do serviço; e 

 

II - comprometer-se a cumprir todas as 

cláusulas do contrato em vigor. 

 

De acordo com o então procurador, a 

Constituição Federal determina que 

cabe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob o regime de 

concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação de 

serviços públicos. 

 

O relator do caso é o ministro Dias 

Toffoli. 

 

Sem licitação 

 

Dias Toffoli já havia votado 

anteriormente em plenário virtual. 

Naquela ocasião, o ministro julgou 

parcialmente procedente o pedido para 

assentar a impossibilidade da 

transferência de concessão sem 

licitação, mas a possibilidade da 

transferência de controle societário. O 

relator também propunha uma 

modulação para dar efeitos 

prospectivos àquela decisão. 

 

Na tarde de hoje, o ministro Toffoli 

reajustou seu voto, permitindo a 

transferência de concessão e de 

controle societário ocorrer sem 

licitação. O ministro explicou que, em 

nosso sistema jurídico, o que interessa 

à Administração é, sobretudo, a seleção 

da proposta mais vantajosa, 

independentemente da identidade do 

particular contratado. 

 

Nesse sentido, o ministro ponderou que 

se o liame contratual não se estabelece 

propriamente com a pessoa do 

contratado, mas, sim, com a proposta 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm
https://www.migalhas.com.br/
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comercial mais vantajosa, e se a 

possibilidade de substituição do 

contratado consiste em verdadeira 

garantia a favor da Administração, "não 

vejo óbice absoluto à modificação 

subjetiva do contratado". 

 

Toffoli considerou a dinâmica peculiar 

e complexa das concessões públicas, 

assim, para S. Exa., é natural, e até 

salutar, que o regime jurídico das 

concessões contenha institutos que 

permitam aos concessionários se 

ajustarem às vicissitudes da execução 

contratual, com a finalidade permitir a 

continuidade da prestação de serviços 

públicos e, sobretudo, a prestação 

adequada. 

 

"As transferências da concessão e do 

controle societária da concessionária 

previstas são exemplos de instituto 

[que têm] a finalidade de permitir a 

continuidade da prestação de serviços 

públicos nos casos em que as 

concessionárias não tenham mais 

condições de prosseguir a frente dos 

empreendimentos concedidos." 

 

O ministro, então, julgou a ação 

improcedente para julgar 

constitucional a lei impugnada.  

 

 Veja o voto do relator. 

 

Os ministros Gilmar Mendes, Nunes 

Marques, Alexandre de Moraes, André 

Mendonça, Luiz Fux e Luís Roberto 

Barroso seguiram o entendimento do 

relator Toffoli. 

 

Divergências 

 

O ministro Edson Fachin, seguido pelos 

ministros Ricardo Lewandowski e Rosa 

Weber, divergiu do relator no sentido 

da procedência parcial da ação direta de 

inconstitucionalidade, a fim de glosar a 

expressão "concessão" do caput do 

artigo 27 da lei 8.987/95, por violação 

ao disposto no artigo 175 da 

Constituição. 

 

Ministra Cármen Lúcia 

também divergiu. Para a ministra, 

deve-se julgar parcialmente procedente 

o pedido para dar interpretação 

conforme ao art. 27 da lei 8.987/95, 

assentando a necessidade de realização 

de licitação prévia à transferência da 

concessão, em observância ao art. 175 

da Constituição. 

 

 Processo: ADIn 2.946 
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TRF-1 mantém absolvição de 
Temer no caso do Decreto dos 
Portos 
 
MPF denunciou o ex-presidente e 
outras cinco pessoas pelo cometimento 
dos crimes de corrupção ativa, 
corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. Todos foram absolvidos. 
 
quarta-feira, 9 de março de 2022 
 
A 3ª turma do TRF da 1ª região 

manteve decisão que absolveu o ex-

presidente Michel Temer e outras 

cinco pessoas de corrupção ativa, 

corrupção passiva e lavagem de 

dinheiro no caso do Decreto dos Portos. 

O colegiado, por unanimidade, negou 

provimento a apelação do MPF. 

 

 
O ex-presidente Michel 

Temer.(Imagem: Pedro 

Ladeira/Folhapress) 

 

Em 2018, o MPF denunciou o ex-

presidente Michel Temer, Antônio 

Celso Grecco, Carlos Alberto Costa, 

João Baptista Lima Filho, Ricardo 

Conrado Mesquita e Rodrigo Santos da 

Rocha Loures pelo cometimento dos 

crimes de corrupção ativa, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro. O 

parquet acusou o ex-presidente de ter 

recebido propina em troca da 

publicação de um decreto para 

prorrogar concessões e beneficiar 

empresa do setor portuário. 

 

O ex-presidente alegou, em resposta 

preliminar à denuncia, inépcia da 

inicial acusatória, pois "incapaz de 

articular narrativa lógica e coerente, 

que permita compreender quais 

seriam os fatos dos quais se extrairia 

que Michel Temer aceitou promessa de 

vantagem indevida, para si, em razão 

da função que exerceu, praticando, em 

contrapartida, ato de ofício com 

infração a dever funcional; muito 

menos se logrou êxito em demonstrar 

que, aceita a promessa, houve 

pagamentos e essas valores 

indevidamente recebidos acabaram 

sendo objeto de operações destinadas a 

branqueá-los". 

 

Em defesa, Temer sustentou, ainda, 

ausência de justa causa, pois a denuncia 

não estava acompanhada de elementos 

mínimos que concedam 

verossimilhança ao relato que 

narra. Por fim, Temer alegou que ficou 

caracterizada a hipótese de absolvição 

sumária, uma vez que os fatos narrados 

na peça acusatória não constituíram 

crime. 

 

Em sentença, o juiz entendeu que a peça 

acusatória não indicou qual a vantagem 

recebida pelo agente público nem qual 

a promessa de vantagem que lhe foi 

dirigida. O juiz disse que a denúncia 

teria empreendido a narrativa aludindo 

a um suposto relacionamento entre 

Temer e outros três acusados. 

 

De acordo com o juiz, pela peça 

ministerial, os supostos agentes 

corruptores teriam "adivinhado", com 

décadas de antecedência, que Michel 

Temer iria, em 2016, assumir o cargo de 

presidente, e em virtude disso, teriam 

pago vantagens indevidas, "em 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/michel-temer
https://www.migalhas.com.br/
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momento algum, repita-se, 

identificadas, ao agente público, 

aguardando ansiosamente que 

ocupasse o único cargo no Executivo 

que lhe permitisse a prática do citado 

ato de ofício". 

 

O magistrado considerou que as 

alegações do MPF não acompanharam 

elementos mínimos que comprovassem 

o cometimento dos crimes, pois não se 

apontou quaisquer vantagens indevidas 

recebidas ou prometidas; não se 

indicou como teria sido o ajuste entre os 

denunciados; não se apontou uma 

única razão pela qual terceiros iriam 

despender valores em favor de agente 

público por um período indefinido de 

tempo, ausente qualquer indicação de 

que teria atribuição para a pratica do 

ato de ofício almejado.  

 

O juiz disse, ainda, que além de não 

identificar as vantagens indevidas 

supostamente prometidas, a denúncia 

se esqueceu de apontar que o Decreto 

dos Portos foi antecedido de discussões 

levadas a grupo trabalho formado no 

âmbito do Executivo Federal, no qual se 

envolveram diversos servidores 

públicos, os quais, a toda evidência, 

dificilmente se juntariam para 

perpetrar uma fraude, e foi examinado 

pelo Tribunal de Contas da União, que 

não apontou irregularidade que 

maculasse o conteúdo de suas 

disposições. 

 

Diante disso, o juiz concluiu que o caso 

se tratou de hipótese de absolvição 

sumária, e determinou o desbloqueio 

dos bens dos envolvidos e a absolvição 

dos acusados. 

 

O MPF recorreu, mas a 3ª turma 

manteve a absolvição. 

 

O escritório Soussumi 

Advogados atua na defesa de Rocha 

Loures. 

 

 Processo: 1009347-

93.2019.4.01.3400 

 

Veja a certidão de julgamento. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/361132/trf-1-mantem-absolvicao-de-
temer-no-caso-do-decreto-dos-portos  
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Presidente do TSE envia novo 
ofício para diretor-executivo 
do Telegram 
 
No documento, Fachin propõe abertura 
de canal de diálogo para discutir 
estratégias de combate à 
desinformação. 
 
quinta-feira, 10 de março de 2022 
 
Nesta quarta-feira, 9, o presidente do 

TSE, ministro Edson Fachin, enviou 

novo ofício ao diretor-executivo do 

serviço de mensagens Telegram, Pavel 

Durov. Desta vez, o documento foi 

encaminhado ao escritório de advocacia 

que representa o aplicativo no país, 

localizado no Rio de Janeiro. 

 

 
Fachin envia novo ofício para diretor-

executivo do Telegram.(Imagem: 

Antonio Augusto/TSE) 

 

Na correspondência, encaminhada via 

e-mail e também pelos Correios, o 

ministro solicita colaboração do 

aplicativo com o Programa Permanente 

de Enfrentamento à Desinformação, 

criado pelo TSE para mitigar os efeitos 

nocivos das notícias falsas à imagem da 

Justiça Eleitoral e credibilidade das 

eleições brasileiras. Até o momento, 72 

entidades já aderiram à iniciativa. 

 

Fachin também propõe a abertura de 

um canal de diálogo para discutir a 

adoção de estratégias conjuntas de 

cooperação voltadas ao combate das 

fake news envolvendo o processo 

eleitoral do Brasil com o objetivo de 

preservar a integridade dos pleitos 

nacionais por meio da identificação e do 

tratamento a comportamentos 

inautênticos. 

 

O ministro ainda informou ao CEO do 

Telegram que o TSE tem firmado 

parcerias com diversas plataformas 

digitais para garantir que a 

transgressão generalizada dos limites 

da liberdade de expressão não 

comprometa "a eficácia do Estado de 

Direito". 

 

No dia 16 de dezembro, o ministro Luís 

Roberto Barroso, então presidente do 

TSE, encaminhou o primeiro ofício a 

Pavel Durov solicitando uma reunião 

para debater possíveis formas de 

colaboração. Como o destinatário não 

foi encontrado, a carta, que havia sido 

endereçada à sede da empresa nos 

Emirados Árabes, retornou ao Brasil. 

 

 Leia o ofício na versão 

em inglês e na versão 

em português. 

 

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

/361175/presidente-do-tse-envia-novo-

oficio-para-diretor-executivo-do-

telegram  
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Entenda por que o julgamento 
da ‘revisão da vida toda’ do 
INSS será reiniciado no STF 
 
Nunes Marques pediu destaque mesmo 
depois de todos ministros votarem. 
Saiba o que pode acontecer 
 
JULIANA CASTRO 
FLÁVIA MAIA 
09/03/2022 20:23 
 
comentários 

Edifício sede do STF com iluminação 

azul / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF 

 

O julgamento da revisão da vida toda do 

Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) estava com um placar de 6 a 5 a 

favor dos aposentados no Plenário 

Virtual do Supremo Tribunal Federal 

(STF), mas será reiniciado no plenário 

físico. 

 

O JOTA explica o que é a revisão da vida 

toda que está sendo discutida no RE 

1.276.977, por que o julgamento vai ser 

reiniciado e porque ele é tão importante 

para aposentados e para a União. 

 

Por que o julgamento da revisão 
da vida toda vai ser reiniciado? 
 
O ministro Nunes Marques pediu 

destaque do plenário virtual, quando 

o  placar estava 6 a 5 a favor dos 

aposentados. 

 

Quando um ministro pede destaque, isso 

significa que o julgamento será retirado 

do ambiente virtual e vai para o plenário 

físico. 

 

Nesses casos, previstos no Regimento 

Interno do Supremo, o julgamento 

recomeça do zero. É diferente de quando 

o ministro pede vista. Nesse caso,  o 

julgamento é interrompido e continua 

de onde parou. 

 

Os ministros podem pedir destaque a 

qualquer momento, enquanto durar o 

julgamento, mesmo depois de terem 

votado. 

 

Outro detalhe é que os votos de 

ministros aposentados são descartados. 

O ministro Marco Aurélio Mello, já 

aposentado, chegou a fazer um pedido 

ao presidente da Corte, Luiz Fux, para 

que os votos dados por ele em casos 

destacados do plenário virtual não 

fossem desconsiderados depois de sua 

aposentadoria. Mas o pedido foi negado. 

 

Pelas regras atuais, portanto, o voto de 

Marco Aurélio Mello como relator do 

caso da revisão da vida toda — e que foi 

favorável aos aposentados — não seria 

aproveitado e o novo ministro, André 

Mendonça, ex-AGU, poderia votar e 

alterar o placar. Mas alguns ministros, 

que consideraram o destaque como uma 

tentativa de manipular o resultado do 

julgamento, articulam uma questão de 

ordem para manter o voto de Marco 

Aurélio, a favor dos beneficiários. 

 

Não há data para a retomada do 

julgamento da revisão da vida toda. 

 

O que é a revisão da vida toda? 
 

https://www.jota.info/autor/juliana-castrojota-info
https://www.jota.info/autor/flavia-pimenteljota-info
https://www.jota.info/stf/do-supremo/revisao-da-vida-toda-entenda-julgamento-reiniciado-09032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5945131
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5945131
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Trata-se de um novo cálculo da média 

mensal, que vai considerar todos os 

salários do trabalhador, incluindo os 

anteriores a julho de 1994, feitos em 

outras moedas, como o cruzeiro real e o 

cruzeiro. Caso o STF reconheça o 

recurso, a revisão poderia ser pedida 

pelos trabalhadores que começaram a 

contribuir para o INSS antes de 1994 e 

que se aposentaram depois de 1999. 

 

Em 1999, foi promulgada a Lei 9.876, 

uma reforma previdenciária que criou 

duas fórmulas para apuração da média 

salarial, sobre as quais são calculadas as 

aposentadorias. A regra geral definiu 

que, para trabalhadores que 

começassem a contribuir a partir de 27 

de novembro de 1999, o cálculo da 

previdência deveria ser sobre 80% dos 

recolhimentos mais altos desde o início 

das contribuições. 

 

Mas a mesma lei fixou uma regra de 

transição para quem já era contribuinte: 

o benefício deveria ser calculado a partir 

das contribuições realizadas a partir de 

julho de 1994 (quando foi instituído o 

Plano Real). No STF, os segurados visam 

uma revisão, para incluir nos cálculos 

todo o período de contribuição do 

segurado, e não só após 1994. Dessa 

forma, beneficiaria os segurados que 

tiveram as maiores contribuições antes 

desse período. 

 

Até 1994, o país tinha uma alta inflação 

devido às mudanças frequentes de 

moedas. Naquele ano, foi instituído o 

Plano Real. A Lei 9.876/1999 então 

definiu que iriam ser considerados os 

salários a partir de julho de 1994. No 

entanto, algumas pessoas tiveram suas 

maiores contribuições antes de 1994. 

Então, quando elas começaram a se 

aposentar depois disso, tiveram 

benefícios menores do que poderiam ter. 

E muitas pessoas passaram a entrar no 

Judiciário para pleitear que a 

aposentadoria considerasse todo o 

histórico contributivo, e não apenas de 

1994 para frente. 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu, em 2019, pela validade da 

“revisão da vida toda”, autorizando que, 

quando mais vantajosa, os segurados 

teriam direito ao cálculo da média 

aritmética simples dos maiores salários 

de contribuição correspondentes a 80% 

de todo o período contributivo, e não só 

a partir do Plano Real. O INSS recorreu 

ao STF por meio do recurso 

extraordinário que está sendo julgado 

agora. 

 

Na ocasião, o STJ fixou a seguinte tese: 

“Aplica-se a regra definitiva prevista no 

art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na 

apuração do salário de benefício, 

quando mais favorável do que a regra de 

transição contida no art. 3o. da Lei 

9.876/1999, aos Segurado que 

ingressaram no Regime Geral da 

Previdência Social até o dia anterior à 

publicação da Lei 9.876/1999″. 

 

Por que o julgamento é 
importante para aposentados e 
para a União? 
 
De acordo com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e nota técnica do 

Ministério da Economia, o impacto de 

autorizar a “revisão da vida toda” para os 

cofres públicos é de R$ 46,4 bilhões ao 

longo de dez anos. Conforme informou o 

jornal O Estado de S. Paulo, a União 

atualizou os cálculos do impacto aos 

cofres públicos para R$ 360 bilhões em 

15 anos. 

 

O grupo “Lesados pelo INSS Revisão da 

Vida Toda” contesta a previsão do órgão 

federal e contratou estatísticos e 

matemáticos, que estimam impacto 

econômico entre R$ 2,7 bilhões e R$ 5,5 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/inss/
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bilhões nos gastos federais com 

Previdência, conforme a mediana do 

indicador de inflação. O julgamento é 

importante para aposentados porque, 

em caso de reconhecimento do 

STF,  esses segurados do INSS poderão 

buscar recalcular suas aposentadorias 

incluindo, na composição da média 

salarial, contribuições previdenciárias 

realizadas antes de julho de 1994. 

 

Como votou Nunes Marques, que 
fez o pedido de destaque da 
revisão da vida toda? 
 
O ministro havia aberto a divergência, 

argumentando que o recurso sequer 

deveria ser conhecido por uma questão 

formal, não fosse um erro cometido pelo 

STJ. Para Marques, a Corte, ao acolher a 

tese da revisão da vida toda, de certa 

forma entendeu ser inconstitucional a 

regra de transição da Lei 9.876/1999. 

Porém, sustenta o ministro, a decisão foi 

proferida pela Primeira Seção do STJ, 

quando somente o Órgão Especial é 

quem poderia declarar uma norma 

inconstitucional. 

 

No mérito, Marques entende que a tese 

não deve prosperar porque entende ser 

uma falsa premissa o fato de que seria 

mais vantajoso para o segurado 

considerar o cálculo de todo o período de 

contribuição, inclusive antes de 1994. 

Segundo o magistrado, os trabalhadores 

tendem a ter maiores salários na fase 

mais madura da vida, e não no começo 

de carreira laboral, de sorte que, em tese, 

considerar todo o período contributivo é 

incluir no cálculo as suas primeiras e 

presumivelmente menores 

remunerações. Marques ainda destacou 

os impactos aos cofres públicos que a 

autorização da revisão da vida toda 

poderia causar. Leia a íntegra do 

voto de Nunes Marques. 

 

Assim, o ministro votou por dar 

provimento ao recurso do INSS e propôs 

a seguinte tese de repercussão geral: “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 ”. Foi 

acompanhado pelos ministros Toffoli, 

Barroso, Fux e Gilmar Mendes. 

 

JULIANA CASTRO – Editora-

assistente no Rio de 

Janeiro. Responsável pela edição de 

reportagens publicadas no JOTA Info. 

Foi repórter no jornal O Globo e nas 

revistas Época e Veja. 

Email: juliana.castro@jota.info 

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 

 
https://www.jota.info/stf/do-
supremo/revisao-da-vida-toda-
entenda-julgamento-reiniciado-
09032022  
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Carf afasta multa qualificada 
em caso de ágio interno 
 
Prevaleceu o entendimento de que a 
qualificação da multa depende de 
comprovação de dolo por parte do 
contribuinte 
 
MARIANA RIBAS 
10/03/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Fotolia 

 

Por cinco votos a dois, a 1ª Turma da 

Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) afastou a qualificação da multa 

de ofício em caso de dedução de ágio 

interno, isto é, ocorrido dentro de um 

mesmo grupo econômico. Prevaleceu o 

entendimento de que a qualificação da 

multa depende de comprovação de dolo 

por parte do contribuinte. 

 

No caso de qualificação, a multa de ofício 

é duplicada, passando de 75% para 150% 

sobre o valor do crédito tributário 

quando verificada a sonegação, fraude 

ou conluio. No caso concreto, 

envolvendo a Fazenda Nacional e a Sul 

América Companhia de Seguro Saúde, o 

entendimento de que a amortização foi 

indevida não estava mais em 

julgamento, já que o recurso especial do 

contribuinte sobre esse ponto não foi 

conhecido. 

 

O contribuinte incorporou uma empresa 

que tinha um ágio decorrente de 

operações de reestruturação societária 

com uma pessoa jurídica domiciliada no 

exterior, e o amortizou da base de 

cálculo da CSLL e do IRPJ. 

 

A fiscalização entendeu que a operação 

seria ilícita e que o ágio teria origem 

fraudulenta, uma vez que o ágio interno 

não teria propósito negocial. 

 

Para a relatora, conselheira Lívia De 

Carli Germano, a fiscalização não 

apontou o dispositivo legal que 

entendeu aplicável e também não 

demonstrou o fato ilícito que 

caracterizaria o dolo. Quatro 

conselheiros acompanharam. 

 

A conselheira Edeli Bessa abriu 

divergência. Para ela, o ágio interno foi 

gerado de forma artificial, 

caracterizando o intuito fraudulento. Ela 

explicou que o ágio decorreu de uma 

empresa constituída de forma artificial 

apenas para realizar as operações. O 

argumento baseou-se no acórdão nº 

9101004761. 

 

O processo é o de número 

16682.720182/2010-27. 

 

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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Observatório do TIT: 
Declaração de 
reconhecimento de isenção ao 
ITCMD 
 
Câmara Superior do TIT reconhece 
efeitos ‘ex tunc’ da declaração de 
isenção 
 
GRUPO DE PESQUISA SOBRE 
JURISPRUDÊNCIA DO TIT DO 
NEF/FGV DIREITO SP 
10/03/2022 05:00 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

De acordo com o sítio do Tribunal de 

Impostos e Taxas de São 

Paulo (TIT-SP)[1], foram publicadas, 

entre os dias 1º e 18 de fevereiro deste 

ano, um total de 29 decisões da Câmara 

Superior do Tribunal. Dentre os oito 

casos em que houve o conhecimento e 

julgamento do Recurso Especial – do 

contribuinte ou fazendário –, chamou-

nos atenção o acórdão sobre ITCMD 

proferido no processo decorrente do 

Auto de Infração e Imposição de Multa 

(AIIM) nº 4.043.441-2, cujo julgamento 

foi finalizado na sessão de 15 de fevereiro 

de 2022. 

 

Em resumo, o caso em apreço tratava do 

reconhecimento e aplicação da isenção 

ao Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direitos (ITCMD) sobre doações 

recebidas por entidade sem fins 

lucrativos, cujo objeto é a promoção dos 

direitos humanos. A discussão referia-se 

a doações recebidas pela entidade antes 

da emissão, pelas autoridades fiscais 

estaduais, da “declaração de isenção do 

Imposto sobre Transmissão “Causa 

Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou 

Direitos – ITCMD” (declaração de 

isenção) prevista na Portaria CAT nº 

15/2003. 

 

No entendimento da fiscalização e da 

Fazenda Pública estadual, não estariam 

abarcadas pela isenção ao ITCMD as 

doações recebidas pela entidade antes 

da data de emissão da declaração de 

isenção, sendo, portanto, devido o 

ITCMD em relação a tais doações. Não 

obstante, também foi objeto do AIIM a 

prorrogação tácita da declaração de 

isenção, em vista da ausência do pedido 

de sua prorrogação dentro do prazo 

previsto na legislação. 

 

A leitura dos votos lançados no acórdão 

permite afirmar que o núcleo da 

discussão envolvia a natureza e os 

efeitos da declaração de isenção: 

segundo a tese fazendária, referida 

declaração seria constitutiva, com 

efeitos “ex nunc” (“para frente”); já o 

contribuinte defendia efeitos “ex tunc” 

(“para trás”) e sua natureza declaratória. 

 

O voto proferido pelo juiz relator 

acolheu a tese da Fazenda Pública, com 

fundamento na Resposta à Consulta 

Tributária nº 18.771/2018, do estado de 

São Paulo, a qual dispõe que doações 

recebidas antes da emissão de 

declaração (no caso da consulta, tratava-

se de reconhecimento de imunidade) 

estão sujeitas ao ITCMD. 

 

https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/itcmd-observatorio-do-tit-declaracao-reconhecimento-isencao-10032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/observatorio-do-tit
https://www.jota.info/tudo-sobre/observatorio-do-tit
https://www.jota.info/tudo-sobre/observatorio-do-tit
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/itcmd-observatorio-do-tit-declaracao-reconhecimento-isencao-10032022#_ftn1
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Vale dizer, portanto, que para aqueles 

que professam tal entendimento, a 

declaração de isenção é requisito 

essencial para o gozo desse benefício 

fiscal. Teria ela, então, natureza 

constitutiva de um direito e, por isso 

mesmo, efeitos apenas para o futuro. 

 

Entretanto, sagrou-se vencedor o 

entendimento (acertado, por ser o mais 

adequado, em nosso modo de ver) 

adotado no voto de vista do juiz Edison 

Aurélio Corazza, no sentido de que a 

declaração de isenção é ato “meramente 

declaratório, e não constitutivo de um 

direito”, que não cria o benefício fiscal. 

 

O muito bem estruturado voto de vista 

tem como ponto de partida o exame dos 

artigos 176 a 179 do Código Tributário 

Nacional (CTN)[2], concluindo que a 

isenção objeto do processo decorrente 

do AIIM nº 4.043.441-2 é concedida em 

caráter geral e por prazo indeterminado, 

o que implica o afastamento do quanto 

previsto nos artigos 178 e 179 do CTN. 

 

De fato, nesse particular aspecto, o 

artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei 

10.705/2000, que institui o ITCMD no 

estado de São Paulo, prevê que ficam 

isentas desse imposto as transmissões 

decorrentes de doações “de quaisquer 

bens ou direitos a entidades cujos 

objetivos sociais sejam vinculados à 

promoção dos direitos humanos, da 

cultura ou à preservação do meio 

ambiente”. 

 

Trata-se, assim, de isenção geral 

(aplicável a todas e quaisquer entidades 

que promovam os direitos humanos, a 

cultura e a preservação do meio 

ambiente) e sem prazo determinado. 

Logo, correta a não subsunção ao artigo 

179 do CTN; vale dizer: no caso concreto 

em análise, a isenção à entidade 

promotora dos direitos humanos não se 

perfaz por meio de despacho da 

autoridade administrativa. 

 

Aliás, neste ponto, bem observa o voto 

vencedor que à autoridade fiscal cabe, 

conforme prescreve o item 1, do 

mencionado parágrafo 2º, do artigo 6º 

da Lei 10.705/2000[3], 

apenas reconhecer a condição que 

legitima o contribuinte ao gozo da 

isenção. “Reconhecer”[4] significa 

admitir como verdadeiro, real; ter por 

legítimo. Trata-se, enfim, de confirmar 

uma situação pré-existente (e não de 

constituí-la). 

 

Disto naturalmente resulta que a 

declaração de isenção do ITCMD nada 

mais é do que ato administrativo pelo 

qual a autoridade fiscal estadual 

confirma que determinado contribuinte 

atende à condição (entidade promotora 

dos direitos humanos) que autoriza o 

gozo da isenção. 

 

Assim sendo, nada tem de constitutiva 

(do direito à isenção). Com o perdão pelo 

pleonasmo, a declaração de isenção é 

declaratória de situação fática já 

existente. Nesse contexto, seus efeitos 

irradiam-se não só para o futuro, mas 

também e necessariamente para o 

passado. 

 

O voto vencedor arremata o seu 

entendimento e o reforça trazendo 

diversas decisões do Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJSP) no mesmo sentido. 

 

A constatação da juridicidade dos efeitos 

“ex tunc” da declaração de isenção do 

ITCMD pode ser aferida por um simples 

evento hipotético: imagine-se que uma 

determinada entidade pleiteie junto à 

autoridade fiscal estadual a emissão da 

declaração de isenção, demonstrando 

atender as condições legais e que dita 

autoridade leve, por exemplo, oito meses 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/itcmd-observatorio-do-tit-declaracao-reconhecimento-isencao-10032022#_ftn2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/itcmd-observatorio-do-tit-declaracao-reconhecimento-isencao-10032022#_ftn3
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/itcmd-observatorio-do-tit-declaracao-reconhecimento-isencao-10032022#_ftn4
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para apreciar o pleito e emitir a 

declaração. 

 

Ora, nesse exemplo, caso a manifestação 

das autoridades fiscais tivesse efeitos 

apenas para o futuro, significaria dizer 

que nos oito meses em que aguardou a 

manifestação estatal, a entidade estaria 

à mercê da resposta da administração, 

impedida de usufruir da isenção e sujeita 

ao recolhimento do ITCMD por 

eventuais doações, mesmo sendo 

confirmado, mais tarde, pelas próprias 

autoridades fiscais, o atendimento da 

condição legal. 

 

Por isso, é de se concluir que a solução 

dada pela Câmara Superior, no processo 

decorrente do AIIM nº 4.043.441-2, 

ainda que por maioria de votos, é a mais 

adequada do ponto de vista jurídico, 

devendo prevalecer em todas as 

instâncias da administração pública 

estadual paulista. 

 

Autoria: 

 

Cassiano Inserra Bernini 

 

Coordenação Geral: 

 

Eurico Marcos Diniz de Santi 

Eduardo Perez Salusse 

Lina Santin 

Kalinka Bravo 

 
[1] https://www.fazenda.sp.gov.br/

VDTIT/ConsultarVotos.aspx?insta

ncia=2 

 
[2] Art. 176. A isenção, ainda quando 

prevista em contrato, é sempre 

decorrente de lei que especifique as 

condições e requisitos exigidos para a 

sua concessão, os tributos a que se aplica 

e, sendo caso, o prazo de sua duração. 

Parágrafo único. A isenção pode ser 

restrita a determinada região do 

território da entidade tributante, em 

função de condições a ela peculiares. 

 

Art. 177. Salvo disposição de lei em 

contrário, a isenção não é extensiva: 

 

I – às taxas e às contribuições de 

melhoria; 

 

II – aos tributos instituídos 

posteriormente à sua concessão. 

 

Art. 178 – A isenção, salvo se concedida 

por prazo certo e em função de 

determinadas condições, pode ser 

revogada ou modificada por lei, a 

qualquer tempo, observado o disposto 

no inciso III do artigo 104. (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 

24, de 1975) 

 

Art. 179. A isenção, quando não 

concedida em caráter geral, é efetivada, 

em cada caso, por despacho da 

autoridade administrativa, em 

requerimento com o qual o interessado 

faça prova do preenchimento das 

condições e do cumprimento dos 

requisitos previstos em lei ou contrato 

para sua concessão. 

 

 1º Tratando-se de tributo 

lançado por período certo 

de tempo, o despacho 

referido neste artigo será 

renovado antes da 

expiração de cada período, 

cessando automaticamente 

os seus efeitos a partir do 

primeiro dia do período 

para o qual o interessado 

deixar de promover a 

continuidade do 

reconhecimento da isenção. 

 2º O despacho referido 

neste artigo não gera direito 

adquirido, aplicando-se, 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/itcmd-observatorio-do-tit-declaracao-reconhecimento-isencao-10032022#_ftnref1
https://www.fazenda.sp.gov.br/VDTIT/ConsultarVotos.aspx?instancia=2
https://www.fazenda.sp.gov.br/VDTIT/ConsultarVotos.aspx?instancia=2
https://www.fazenda.sp.gov.br/VDTIT/ConsultarVotos.aspx?instancia=2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/itcmd-observatorio-do-tit-declaracao-reconhecimento-isencao-10032022#_ftnref2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp24.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp24.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp24.htm#art13
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quando cabível, o disposto 

no artigo 155. 

 
[3] Artigo 6º – Fica isenta do imposto: 

(…) 

2º – Ficam também isentas as 

transmissões “causa mortis” e sobre 

doação de quaisquer bens ou direitos a 

entidades cujos objetivos sociais sejam 

vinculados à promoção dos direitos 

humanos, da cultura ou à preservação do 

meio ambiente, observado o seguinte: 

(NR) 

 

1 – o reconhecimento dessa condição 

deverá ser feito, de forma cumulativa, 

pela Secretaria da Fazenda e, conforme a 

natureza da entidade, pela Secretaria da 

Justiça e da Defesa da Cidadania, pela 

Secretaria da Cultura ou pela Secretaria 

do Meio Ambiente, de acordo com 

disciplina a ser estabelecida pelo Poder 

Executivo; 

 
[4]https://www.dicio.com.br/recon

hecer/#:~:text=Significado%20de

%20Reconhecer,%3A%20reconhe

cer%20uma%20firma%2C%20em

presa 

 

GRUPO DE PESQUISA SOBRE 

JURISPRUDÊNCIA DO TIT DO 

NEF/FGV DIREITO SP 

 

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

analise/artigos/itcmd-observatorio-do-

tit-declaracao-reconhecimento-isencao-

10032022  

 

Retorne ao índice 
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Brasil 

Economistas fazem ressalvas 
a congelamento de 
combustível 
 
Adiamento da inflação, como no 
governo Dilma, é uma das 
preocupações 
 
Por Anaïs Fernandes e Marsílea 
Gombata — De São Paulo 
09/03/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Andrea Damico: “Estamos no olho do 

furacão. Se amanhã tiver algum tipo de 

acordo de paz ou cessar-fogo, o preço do 

petróleo vai cair muito” — Foto: Claudio 

Belli/Valor 

 

Economistas veem com ressalvas a ideia 

do governo de congelar preços dos 

combustíveis em meio às pressões 

adicionais da guerra entre Rússia e 

Ucrânia sobre o petróleo. Existe o temor 

de que a medida apenas adiará a 

inflação, como aconteceu após controles 

impostos no governo de Dilma Rousseff, 

comprometendo expectativas de 

inflação e embaralhando a política 

monetária. 

 

Mas há também o reconhecimento de 

que, se a medida for explicitamente 

temporária e combinada a outras 

iniciativas, pode ser válida, 

considerando que o choque de preços ao 

consumidor será muito forte caso a 

commodity permaneça nos níveis atuais 

por mais tempo. 

 

“Não apoio muito essas medidas porque 

no passado não funcionaram, só 

geraram ambiente de maior incerteza e 

obrigaram a transferir a inflação do 

presente para o futuro. Isso complica 

expectativa de inflação, previsões e 

sobrecarrega a estratégia de política 

monetária”, afirma André Braz, do 

Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). 

 

Com a inflação postergada, a meta do 

ano que vem ficaria comprometida, 

desalinhando a política monetária, diz 

ele. “Vai aumentar juros para convergir 

na meta do ano que vem, quando haverá 

um impacto desse reajuste [que foi 

adiado], o que faz com que a meta nunca 

seja batida.” 

 

O momento é atípico, com grande 

volatilidade, mas a valorização recente 

do real, talvez, ajude a mitigar a 

magnitude desse ajuste, diz Braz. “É 

importante não sobrecarregar a 

Petrobras, uma empresa de economia 

mista, que também tem acionistas”, 

afirma. 

 

O economista revisou suas projeções de 

IPCA para 6,2% em 2022 e 4,2% em 

2023. As metas de inflação são de 3,5% 

para este ano e 3,25% no próximo, com 

tetos de 5% e 4,75%, pela ordem. 

“Algumas medidas extremas podem ser 

necessárias em casos atípicos para 

mitigar esses impactos na economia. 

Mas uma estratégia não significa 

ausência de aumento [de preços]”, diz 

Braz. 

 

Andrea Damico, sócia e economista-

chefe da Armor Capital, também diz que 
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a Petrobras não pode ficar sem reajuste 

algum. Antes da guerra, a defasagem 

entre preços internacionais e os 

praticados pela estatal já estava em 10% 

a 15%, aponta ela. Ontem, rodaram em 

torno de 45%. Considerando o petróleo e 

o câmbio do período - um barril se 

aproximando de US$ 130 e taxa perto de 

R$ 5,10/dólar -, zerar essa defasagem 

traria cerca de mais um ponto 

percentual para a inflação, segundo 

estimativas de Damico. Ela já vê um 

IPCA de 6,8% em 2022. 

 

Uma “solução salomônica”, diz a 

economista, poderia ser manter a 

defasagem nos 15% anteriores. 

Restariam 30%, que poderiam ser 

cobertos metade por reajuste da 

Petrobras e a outra metade pelo 

governo. Ainda assim, Damico tem a 

avaliação de que seria melhor esperar 

um pouco, antes de tomar uma decisão 

de subsídio, para ver em que nível o 

preço do petróleo pode se estabilizar. 

“Estamos no olho do furacão. Se amanhã 

tiver algum tipo de acordo de paz ou 

cessar-fogo, o petróleo vai cair muito, 

ainda que não volte para menos de US$ 

100. Mas esses 15% de reajuste a 

Petrobras tinha que ter, porque acho que 

já dá para saber que o petróleo não 

retorna ao patamar pré-guerra”, diz ela. 

 

Governo e Congresso têm discutido 

outras frentes de atuação. Dado o caixa 

bastante volumoso do Estados, a 

mudança na forma de cálculo do ICMS 

sobre combustíveis, por exemplo, parece 

razoável, diz Roberto Secemski, 

economista-chefe para Brasil do 

Barclays. O alcance da medida, porém, 

não seria suficiente para neutralizar 

completamente as pressões altistas, 

observa ele, que projeta um IPCA de 

5,8% em 2022. 

 

A desoneração federal de PIS/Cofins, diz 

Secemski, poderia complementar o 

alívio ao diesel, mas não abarcaria a 

gasolina, de acordo com a proposta 

apresentada ao Senado. “Uma solução 

possível é a combinação das várias 

iniciativas, aquelas em discussão no 

Senado (ICMS e PIS/Cofins) a um 

possível congelamento temporário, 

desde que com custo e duração 

claramente estabelecidos”, afirma. 

 

Caso caiba ao Tesouro cobrir essa 

diferença de preços, seria melhor ter isso 

negociado com a aprovação de um 

crédito extraordinário específico do que 

com a abertura de um espaço ilimitado 

resultante de eventual decreto de estado 

de calamidade, aponta o economista do 

Barclays. 

 

“O rol de possibilidades é muito amplo 

para sabermos o custo fiscal até que haja 

clareza nos planos. Mas, ao meu ver, a 

pior opção seria um cheque em branco 

dado por um possível decreto de 

calamidade pública”, diz ele. Tal 

incerteza fiscal, segundo Secemski, 

poderia se traduzir em aumento dos 

prêmios de risco e dificultar a condução 

da política monetária, exigindo uma 

resposta mais forte por parte do Banco 

Central. 

 

Embora o Brasil não possa se dar ao luxo 

de aumentar gastos ou abrir mão de 

receita, com o superávit primário e o 

aumento da arrecadação recentes, se 

tem um momento nos últimos oito anos 

em que há alguma folga para se pensar 

em mitigar preços, é agora, diz Marcos 

Casarin, da Oxford Economics. 

“Fiscalmente, o momento não é dos 

piores. Algum espaço existe, mas a 

maneira de usá-lo vai depender do poder 

de manobra [do governo] no 

Congresso”, diz. 
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A alta recente do petróleo é tão violenta 

que “causaria dano muito grande ao 

contribuinte”, segundo ele, que já espera 

um IPCA de 6,7% em 2022. Casarin, que 

é economista-chefe para América Latina 

da consultoria, lembra que outros países 

da região, como México, Colômbia, Peru 

e Chile, intervêm nos preços de 

combustíveis e têm fundo de 

estabilização. “É natural esperar que, em 

um momento em que o preço do 

petróleo dobra em questão de meses, se 

use algum mecanismo de política 

econômica para suavizar o efeito ao 

consumidor final”, conclui. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/09/economistas-fazem-
ressalvas-a-congelamento-de-
combustivel.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Produção industrial tem baixa 
de 2,4% em janeiro, mostra 
IBGE 
 
Desempenho veio pior que a mediana 
das estimativas de 34 instituições 
financeiras e consultorias ouvidas pelo 
Valor Data, de uma queda de 1,9% 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
09/03/2022 09h15  Atualizado há uma 
hora 

 
A produção da indústria 

brasileira recuou 2,4% em janeiro de 

2022, em relação ao mês anterior, 

segundo a Pesquisa Industrial Mensal – 

Produção Física (PIM-PF), divulgada 

nesta quarta-feira pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Em dezembro de 2021, o 

indicador teve alta de 2,9%. 

 

O desempenho de janeiro veio pior que a 

mediana das estimativas de 34 

instituições financeiras e consultorias 

ouvidas pelo Valor Data, de uma queda 

de 1,9%, livre dos efeitos sazonais. As 

projeções iam de queda de 3,1% a um 

aumento de 1,1%. 

 

Na comparação com igual mês em 2021, 

a produção industrial caiu 7,2%. Por essa 

base de comparação, a expectativa 

mediana do mercado era de que o 

indicador tivesse caído 6,1% conforme 

levantamento do Valor Data. O 

intervalo das estimativas ia de retração 

de 8,2% a estabilidade. 

 
— Foto: jarmoluk/Pixabay 

 

Todas as quatro grandes categorias do 

setor industrial pesquisadas pelo IBGE 

tiveram queda na atividade no início de 

2022. O pior desempenho foi de bens 

duráveis, que caiu 11,5% em janeiro de 

2022, frente a dezembro de 2021. Na 

comparação com igual mês de 2021, o 

indicador teve queda de 25,8%. 

 

O resultado de bens semi e não duráveis, 

por sua vez, foi de recuo de 0,5% do 

último mês de 2021 para o primeiro mês 

de 2022. Ante janeiro de 2021, houve 

queda de 8,4%. 

 

Já a produção de bens intermediários 

apresentou retração de 1,9% na 

passagem entre dezembro de 2021 e 

janeiro de 2022. Na comparação com 

janeiro de 2021, a atividade de bens 

intermediários recua 5%. A categoria 

representa 55% da indústria. 

 

Os bens de capital tiveram recuo de 5,6% 

em janeiro de 2022, perante o mês 

anterior, e baixa de 8,1% em relação ao 

primeiro mês de 2021. 

 

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

2022/03/09/producao-industrial-tem-

baixa-de-24percent-em-janeiro-mostra-

ibge.ghtml  
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Finanças 

Manhã no mercado: Exterior 
tenta recuperação com queda 
do petróleo 
 
No Brasil, os investidores permanecem 
atentos à evolução das conversas sobre 
o subsídio de preços de combustíveis 
mediante uso de recursos públicos 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
09/03/2022 08h42  Atualizado há 2 
horas 

 
O ajuste em queda firme 

do petróleo nos mercados 

internacionais nesta quarta-feira é pano 

de fundo para a recuperação dos ativos 

de risco, após a recente disparada dos 

preços da commodity em meio 

à escalada da guerra na Ucrânia. A 

melhora no sentimento de risco, que 

valoriza os índices acionários na Europa 

e nos Estados Unidos e enfraquece o 

dólar, o ouro e os preços de bônus 

soberanos, também se dá um dia após o 

anúncio de proibições pelos Estados 

Unidos e o Reino Unido das importações 

de petróleo da Rússia, o terceiro maior 

produtor do mundo. 

 

As declarações do presidente 

ucraniano, Volodymyr Zelensky, 

dizendo que não vai insistir no plano de 

aderir à Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (Otan) e admitindo 

negociar os termos de rendição 

colocados pelo presidente russo, 

Vladimir Putin, em entrevista concedida 

na segunda-feira à ABC News também 

contribuem a aliviar temores sobre a 

extensão do conflito — uma possível 

entrada da Ucrânia na Otan é uma das 

razões-chave pelas quais a Rússia 

invadiu o país vizinho. 

 

“Para os mercados, quaisquer notícias 

de fim mais acelerado do conflito são 

importantes, pois, acima de tudo, retira 

grande parte da pressão artificial que o 

evento tem criado nos preços dos ativos 

e nas curvas de juros”, dizem os 

profissionais da Infinity Asset, em 

relatório. “A inevitável inflação deve 

ocorrer, porém sua extensão depende 

em igual proporção à qual o evento se 

estende e pior, o quanto pode ainda 

escalar.” 

 

No Brasil, os investidores permanecem 

atentos à evolução das conversas 

sobre o subsídio de preços de 

combustíveis mediante uso de 

recursos públicos. Ontem, a reunião 

realizada na Casa Civil para discutir 

soluções para o avanço dos preços do 

petróleo foi inconclusiva, mas ganhou 

corpo a proposta para pôr em prática 

uma política de subsídios temporária, 

com duração de três a seis meses, 

reporta o Valor. 

 

O governo está dividido, mas ministros e 

outras autoridades sustentaram a defesa 

da política de preços da Petrobras. Duas 

autoridades relataram que o governo irá 

apresentar propostas para evitar o 

desabastecimento, o aumento dos 

combustíveis e proteger a política da 

estatal. Um decreto de calamidade 

pública não está descartado. 

 

Nesta quarta-feira, o Senado Federal 

deve tentar votar dois projetos que 

buscam solucionar a alta dos preços dos 

combustíveis. A apreciação do “pacote”, 

no entanto, ainda depende de 

negociações finais entre a Casa e o 

ministro da Economia, Paulo Guedes — 

o que está previsto para acontecer ainda 

hoje. 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/03/08/zelensky-diz-que-moderou-demanda-por-adesao-da-ucrania-a-otan-e-admite-negociar-termos-de-putin.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/03/08/zelensky-diz-que-moderou-demanda-por-adesao-da-ucrania-a-otan-e-admite-negociar-termos-de-putin.ghtml
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Além do PL 1472, que estabelece um 

sistema de equalização de tarifas, o 

chamado “pacote de combustíveis” é 

formado pelo projeto de lei 

complementar (PLP) 11, de 2020, que 

trata de alterar a cobrança monofásica 

do ICMS sobre os combustíveis. 

Contrariando o Ministério da Economia, 

o relator das propostas, senador Jean 

Paul Prates (PT-RN), articula para 

garantir que o primeiro tenha 

preferência sobre o segundo. 

 

 
— Foto: Divulgação/Petrobras 

  
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/03/09/manha-no-mercado-
exterior-tenta-recuperacao-com-queda-
do-petroleo.ghtml  
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Empresas 

Disparada dos preços do 
níquel joga luz sobre 
operação da Vale 
 
Guerra leva cotação a patamares 
históricos e pode beneficiar mineradora 
brasileira 
 
Por Francisco Góes e Nelson Niero — 
Do Rio e de São Paulo 
09/03/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 
A alta histórica nos preços do níquel 

ontem joga luz sobre esse negócio na 

brasileira Vale, uma das maiores 

mineradoras mundiais de minério de 

ferro. O metal, considerado estratégico 

na transição energética uma vez que é 

usado em baterias de carros elétricos, 

chegou a subir ontem 111% na Bolsa de 

Metais de Londres (LME), negociado 

acima de US$ 100 mil por tonelada. A 

alta recorde levou a tradicional bolsa 

londrina a suspender e depois cancelar 

todos as transações envolvendo a 

commodity. 

 

A situação, inusitada, é uma combinação 

dos efeitos da guerra na Ucrânia, uma 

vez que a russa Norilsk Nickel, ou 

Nornickel, é a maior produtora no 

mundo do metal de alta qualidade, e de 

fatores de oferta e demanda do metal, 

essencial na transição para a chamada 

economia de baixo carbono. 

 

Para se ter uma ideia do que essa cotação 

representa basta lembrar que, em 2021, 

o preço médio do níquel na LME foi de 

US$ 18.488 por tonelada, o que já foi 

avanço de 34% em relação à média de 

2020. No começo de 2021, as cotações 

estavam na faixa de US$ 20 mil a US$ 25 

mil, preço considerado bom pela 

indústria de mineração. Entre 

especialistas, não se acredita que os 

preços atuais são sustentáveis a longo 

prazo. 

 

 
 

“Não estamos argumentando que os 

preços do níquel são sustentáveis nos 

níveis atuais. Mas acreditamos que a alta 

pode ser outra fonte de aumento de 

lucros para a Vale, que vemos estar 

subvalorizada”, escreveram os analistas 

do BTG Pactual, em relatório. 

 

A Vale, mais conhecida pela riqueza das 

reservas de ferro de Carajás, na 

Amazônia paraense, também é uma 

grande produtora de níquel, atrás dos 

russos e próxima de produtores 

chineses. A empresa se posicionou nesse 

segmento ainda no começo dos anos 

2000 quando Roger Agnelli (1959-

2016), à época presidente da 

mineradora, comprou a produtora 

canadense Inco, em 2006. 

 

A empresa entende que está bem-

posicionada para atender o mercado 

americano a partir do Canadá, onde tem 

operações integradas no negócio de 

níquel. A mineradora é também uma 

grande produtora de níquel na 

Indonésia e tem produção própria no 

Brasil, no Pará. 

 

Em 2021, a produção de níquel da Vale 

alcançou 168 mil toneladas, queda de 

8,5% em relação ao ano anterior. Apesar 

do porte da Vale nesse negócio, a 

empresa ainda não é conhecida, pelo 
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mercado, como uma produtora de 

metais básicos ou não ferrosos, jargão da 

indústria de mineração que inclui 

também minerais como cobre, alumínio 

e zinco. 

 

A empresa mais valiosa da bolsa 

brasileira - R$ 516 bilhões no 

fechamento de ontem, R$ 75 bilhões à 

frente da Petrobras -, continua sendo 

vista como uma mineradora de ferro, 

não sem razão, uma vez que, no quarto 

trimestre de 2021, esse negócio 

representou mais 82% da receita de 

vendas. Os metais ficaram com 17%. 

 

O objetivo da Vale é mudar essa 

percepção dos investidores e fazê-los 

enxergar valor no níquel e no cobre. “A 

insatisfação da empresa sempre foi o 

fato de que o mercado não reconhecia o 

negócio [de metais] no qual ela vê valor”, 

disse uma fonte próxima da Vale. O que 

está acontecendo agora, com as cotações 

nas “nuvens”, pode ajudar os gestores da 

mineradora nesse trabalho. 

 

Há, primeiro, um dever de casa a ser 

feito uma vez que a empresa tem 

enfrentado problemas operacionais nos 

metais e não tem conseguido estabilizar 

a produção antes de fazê-la crescer. A 

meta para este ano é tornar a produção 

de metais mais estável e aproveitar as 

boas condições de preços para colocar 

produto no mercado. Em dezembro de 

2021, foi indicada uma nova liderança 

para o negócio, Deshnee Naidoo, que 

assumiu como vice-presidente de metais 

básicos da Vale no Canadá. 

 

O desafio, para a Vale, é como fazer os 

investidores perceberem valor na 

unidade de metais, que teve um lucro 

antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização (Ebitda) de US$ 3,2 bilhões 

em 2021 ante um Ebitda de US$ 31,5 

bilhões do minério de ferro. A lógica dos 

gestores da empresa é que uma vez feito 

o dever de casa e mantendo-se um 

cenário de preços favorável, embora não 

no atual patamar, pode se abrir uma 

oportunidade, no fim deste ano, para 

“alavancar” o valor do negócio de metais 

básicos. De que forma isso seria feito? A 

Vale tem falado publicamente sobre isso. 

 

Há alternativas sobre a mesa. Uma delas 

seria fazer uma separação da unidade de 

metais ou mesmo promover uma oferta 

inicial de ações da companhia na bolsa 

de valores. Há estimativas da própria 

empresa que o negócio poderia valer 

US$ 40 bilhões (R$ 200 bilhões). A Vale 

fala em uma produção futura de níquel 

na faixa de 200 mil a 220 mil toneladas 

anuais a partir de 2024. Se o preço, por 

hipótese, se situar na faixa de US$ 30 

mil por tonelada - o que muitos 

acreditam estar acima do que seria um 

patamar sustentável -, a Vale poderia ter 

um resultado líquido superior a US$ 20 

mil por tonelada considerando um custo 

de produção da ordem de US$ 8 mil. 

 

O preço alto, na visão da empresa, ajuda 

no caminho a seguir. Desde a tragédia de 

Brumadinho, em janeiro de 2019, a Vale 

vem insistindo que a meta é reduzir os 

riscos, sejam eles operacionais ou 

financeiros. O próximo passo nos metais 

deve ser como acrescentar mais volume 

às produções da Indonésia e do Canadá 

e, a partir daí, pode se tomar a decisão 

de ir a mercado para capitalizar o 

negócio de metais, via venda de ações a 

investidores, ou para um sócio 

estratégico, eventualmente. 

 

A alta do níquel não é isolada. As outras 

commodities nas quais a Vale atua - o 

minério de ferro e o cobre - também 

estão em alta. Isso tudo puxou a ação da 

mineradora na B3 que ontem chegou a 

ser negociada ontem, no começo do 

pregão, um pouco acima de R$ 105 por 
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ação fechando o dia a R$ 100,46, com 

queda de 4,39%. Depois da alta recorde 

na LME, os ativos ligados ao setor 

passaram por uma correção em bloco. O 

maior valor recente de Vale havia sido 

em 28 de julho do ano passado, com a 

ação situando-se em R$ 106,26. 

 

A avaliação de fontes próximas à 

empresa é que a Vale vem tendo um 

desempenho melhor, desde o começo da 

guerra na Ucrânia, do que os 

competidores Rio Tinto e BHP Billiton. 

“O mercado começa a entender que a 

Vale tem níquel, achavam que era só 

minério de ferro”, disse uma fonte. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/09/disparada-dos-precos-
do-niquel-joga-luz-sobre-operacao-da-
vale.ghtml  
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Jurídico 

Carf impede ajuste de 
autuação fiscal com erro 
 
Para conselheiros, não cabe ao tribunal 
administrativo 'salvar' o lançamento 
para manter a cobrança do tributo 
 
Brasília 
09/03/2022 07h00  Atualizado há 4 
horas 

 
Quando um fiscal da Receita 

Federal erra a autuação fiscal (o 

chamado auto de infração) não cabe 

ao Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) “salvar” o lançamento e 

manter a cobrança do tributo. Esse 

foi o entendimento da 1ª Turma 

da Câmara Superior do órgão ao 

julgar o assunto. 

 

O tema ainda gera divergência entre os 

conselheiros. Alguns defendem que, se o 

fiscal errou, por exemplo, cabe algum 

ajuste para manter a cobrança. Outros 

julgadores, porém, entendem que o erro 

já cancela a cobrança de imposto. Em 

decisão recente, a 1ª Turma da Câmara 

Superior decidiu que um elemento da 

autuação não pode ser alterado. 

 

O caso tratava de cobrança 

de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do ano 

de 2008, apurados no lucro real. A 

autuação exigia os impostos alegando 

indício de fraude e comprovação 

inidônea de custos. Mas a sistemática do 

lucro real não era aplicável ao caso. A 

Câmara Superior definiu que, como a 

apuração dos tributos deveria ter sido 

feita conforme o regime do lucro 

arbitrado, não cabem ajustes ou 

alterações para resolver esse problema. 

A autuação teria “insuperável nulidade” 

segundo os conselheiros. 

 

 
calculadora; impostos; balanços; contas; 

conta; balanço — Foto: edar/pixabay 

 

A Delegacia Regional de Julgamentos, 

que julga os casos antes do Carf, havia 

aceitado ajustar a base de cálculo dos 

autos de infração do IRPJ e da CSLL à 

sistemática do lucro arbitrado e as bases 

de cálculo do PIS e da Cofins ao regime 

cumulativo. O contribuinte recorreu e 

a discussão chegou ao Carf. 

 

No voto, o relator, o ex-

conselheiro Caio Quintella, que era 

representante dos contribuintes, 

afirmou que bradar pela necessidade de 

salvaguardar eventual crédito 

tributário e clamar pelo intuito de se 

preservar o direito da Fazenda Pública 

na constituição do correto montante do 

crédito tributário são argumentações 

extrajurídicas, talvez políticas, sendo 

ineficazes no debate de Direito. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2022/03/carf-impede-
ajuste-de-autuacao-fiscal-com-
erro.ghtml  
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Economia 

Petrobras deve usar crise 
para diversificar exportações 
de petróleo 
 
Estatal tem excedente de 500 mil a 600 
mil barris diários. China é atualmente o 
maior destino para vendas ao exterior 
 
Bruno Rosa 
09/03/2022 - 04:30 
 

Sede da Petrobras, no Centro do Rio 

Foto: Reuters 

 

RIO - A Petrobras já vem recebendo 

diversas consultas para exportar 

petróleo para países europeus, grupo 

que hoje responde por apenas 15% dos 

embarques, atrás da América Latina 

(23%) e China (38%). A estatal tem um 

volume excedente de 500 mil a 600 mil 

barris diários de petróleo. 

 

De acordo com fontes do setor, a 

Petrobras já trabalha com algumas 

alternativas como aumentar a 

exportação de seu petróleo do pré-sal — 

que tem baixo teor de enxofre, e é 

considerado de boa qualidade no 

mercado internacional por ser mais 

“leve”— para a Europa, e importar 

petróleo mais barato, com alto teor de 

enxofre, tido como “mais pesado”. 

 

 Assim, explicou essa fonte na estatal, a 

ideia é garantir o abastecimento do 

mercado interno e permitir um ganho 

financeiro neste momento, mas dentro 

dos limites técnicos e de segurança 

operacional da estatal. 

 

Esse executivo lembrou também que as 

negociações estão ocorrendo de forma 

diária e são feitas com base no preço de 

mercado (spot). Por isso, uma das 

alternativas seria deslocar parte do 

petróleo que iria para EUA e China, mas 

“de forma cautelosa”. Os EUA 

representam 9% dos embarques de 

petróleo da Petrobras. 

 

Como as conversas ainda estão em 

andamento, a companhia mantém as 

negociações em aberto, observando as 

consequências para o mercado caso os 

Estados Unidos voltem a comprar 

petróleo de países como Venezuela e Irã. 

 

A estatal analisa ainda se há risco de a 

China passar a comprar mais petróleo da 

Rússia. Além da China, outros países da 

Ásia compram 15% do petróleo da 

Petrobras. Segundo essa fonte, o 

mercado pode passar por “grandes 

mudanças a curto prazo”. 

 

Outra preocupação do alto escalão da 

Petrobras é o volume de importação de 

petróleo, GNL (gás natural liquefeito, 

em estado líquido) e óleo combustível. 

 

De acordo com a Associação de 

Comércio Exterior do Brasil (AEB), os 

EUA são um dos principais fornecedores 

energéticos do Brasil, respondendo por 

cerca de metade do GNL e óleo 

combustível comprados pelo Brasil, 

além de ser o segundo maior exportador 

de petróleo para cá, atrás da Arábia 

Saudita. 

 

Pré-sal para exportar 
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Essa fonte destacou que “todo o cenário 

será levado em conta” antes de 

movimentos maiores. A fonte lembrou 

que o período entre a compra e a entrega 

de petróleo leva cerca de 60 dias. Dentro 

da estatal, uma corrente acredita que 

este pode ser o momento ideal para que 

a companhia diversifique suas 

exportações, hoje concentradas na Ásia. 

 

Por isso, a companhia vai usar os 

campos de pré-sal, que são considerados 

de boa qualidade no mercado 

internacional, para diversificar os 

destinos de exportação, frisou a fonte. 

Esse executivo lembrou que os campos 

usados para exportação são, 

principalmente, os de Búzios, Atapu e 

Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos. 

 

Segundo essa fonte, a estratégia é que o 

desenvolvimento de novos mercados 

para o petróleo do pré-sal seja um fator 

“para o aumento da geração de valor nas 

exportações de petróleo”. Assim, 

explicou a fonte, é possível buscar 

mercados que pagam mais pelo petróleo. 

 

Em 2021, as exportações de petróleo e 

derivados da Petrobras somaram cerca 

de 811 mil barris por dia, uma queda de 

15% em relação ao ano anterior devido à 

maior demanda no Brasil e à redução na 

produção nacional por conta de paradas 

programadas. 

 

Os embarques somam cerca de 30% da 

produção total da estatal, que chegou a 

2,7 bilhões de barris no ano passado. 

 

Segundo Marcio Balthazar, sócio da 

consultoria NatGas Economics, a 

Europa já está se movimentando e 

buscando novos fornecedores. Para ele, 

os países não vão simplesmente cortar o 

fornecimento da Rússia sem ter um boa 

alternativa na mesa: 

—A Europa está buscando diversificação 

para ampliar sua capacidade de 

importação. E por isso os países 

exportadores entram na mira. 

 

Alta de vendas ao exterior 
 
Segundo a AEB, a China é o principal 

destino de petróleo bruto brasileiro (o 

que inclui todas as petroleiras), 

somando 41,4% do total. Em seguida 

aparecem EUA (12,1%), Chile (7,6%), 

Espanha (7,1%), Portugal (7%) e Coreia 

do Sul (6,9%), com dados de fevereiro, o 

último disponível. 

 

—Nos dois primeiros meses deste ano, a 

exportação de petróleo do Brasil em 

volume subiu 40%. O mesmo ocorreu 

com óleo combustível, cujo volume 

embarcado teve alta de 224%. E isso 

tudo ocorreu em um momento de alta 

nos preços, cuja tendência é de aumento. 

Teoricamente, o aumento nos preços 

traz oportunidades de mercado com os 

possíveis embargos — disse José 

Augusto de Castro, presidente-executivo 

da AEB. 

 

Em nota, a Petrobras disse “que o 

excedente de petróleo exportável da 

Petrobras está na média de 500 mil a 

600 mil barris/dia. A Petrobras atua 

globalmente buscando sempre os 

mercados que valorizem os seus óleos”. 

Lembrou que “até o momento” o 

portfólio de compradores da estatal 

permanece similar ao historicamente 

observado. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/petrobras-deve-usar-crise-para-
diversificar-exportacoes-de-petroleo-
25424671  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-deve-usar-crise-para-diversificar-exportacoes-de-petroleo-25424671
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-deve-usar-crise-para-diversificar-exportacoes-de-petroleo-25424671
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-deve-usar-crise-para-diversificar-exportacoes-de-petroleo-25424671
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/petrobras-deve-usar-crise-para-diversificar-exportacoes-de-petroleo-25424671
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Economia 

Em meio a aperto no mercado 
global de gás, importações no 
Brasil sobem 187% 
 
EUA suspendem compra de GNL da 
Rússia por sanções pela guerra na 
Ucrânia. No Brasil, produto já é 27% do 
consumo nacional 
 
Bruno Rosa 
09/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
09/03/2022 - 07:57 
 

Petrobras tem sido pressionada pelos 

altos custos com a importação de gás 

natural para suprimento das 

termelétricas Foto: Bloomberg 

 

RIO — A escalada global do bloqueio ao 

gás russo ocorre em um momento em 

que o Brasil está cada vez mais 

dependente do GNL (gás natural 

liquefeito, em estado líquido) 

importado. 

 

Os Estados Unidos anunciaram na terça-

feira que deixarão de comprar petróleo, 

GNL e carvão da Rússia, em retaliação 

à invasão da Ucrânia. Ao mesmo tempo, 

a União Europeia anunciou planos de 

reduzir sua dependência do gás russo, 

que chega ao continente via dutos. Uma 

das alternativas, segundo especialistas, 

poderá ser o uso do GNL. 

 

O aperto no mercado global de GNL 

(tipo de gás usado para transportes em 

longa distância por navios, quando não 

há dutos conectando o produtor e o 

consumidor) vem num cenário em que a 

economia brasileira viu as importações 

deste produto subirem 187%. 

 

Após enfrentar a maior crise hídrica dos 

últimos 91 anos, as compras de GNL 

subiram entre 2020 e 2021 para 

abastecer, sobretudo, as termelétricas. 

 

 O total passou de 8 milhões de metros 

cúbicos por dia para 23 milhões de 

metros cúbicos diários. O volume já 

responde por 27% do total de gás 

consumido no país, segundo dados da 

Petrobras. 

 

No primeiro bimestre, o volume de 

importação de GNL subiu 42%, de 

acordo com a Associação de Comércio 

Exterior do Brasil (AEB). No período, os 

preços subiram 260%. EUA, Bolívia, 

Qatar, Trinidad e Tobago, Nigéria e 

Reino Unido são os que mais vendem 

GNL para o Brasil. 

 

Analistas destacaram a informação dada 

pela Comissão Europeia, de que o gás 

produzido por países como EUA e Qatar 

poderá substituir ainda este ano mais de 

um terço do volume importado de 

empresas russas. 

 

Hoje, 40% do gás consumido na Europa 

têm origem russa. Nos EUA, que 

anunciou ontem o bloqueio de gás da 

Rússia, o índice é de 8%. 

 

Para especialistas, a situação do Brasil 

não é confortável. Para Rivaldo Moreira, 

presidente da consultoria Gas Energy, o 

embargo vai afetar o Brasil tanto com o 

valor do gás encanado, já que os 

contratos são atrelados aos preços 

internacionais e ao petróleo, como da 

https://oglobo.globo.com/economia/eua-reino-unido-barram-petroleo-da-russia-ue-anuncia-plano-para-reduzir-dependencia-do-gas-25423746
https://oglobo.globo.com/economia/eua-reino-unido-barram-petroleo-da-russia-ue-anuncia-plano-para-reduzir-dependencia-do-gas-25423746
https://oglobo.globo.com/mundo/russia/
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energia elétrica, já que algumas 

termelétricas têm o preço do gás 

atrelado ao valor de mercado do GNL. 

 

Disputa global por GNL 
 
Segundo Moreira, haverá uma maior 

disputa pelo GNL mundo afora, o que vai 

impactar ainda mais os preços de 

grandes compradores como os de África 

e Ásia. 

 

—Somos importadores de GNL e vamos 

brigar agora por esse preço maior 

porque a Europa vai pagar mais e a carga 

segue o preço maior. Isso vai elevar o 

custo da energia e do gás. 

 

Moreira lembra, no entanto, que, além 

da importação da Bolívia, há previsão de 

que a Rota 3 (gasoduto da Petrobras que 

vai ligar campos do pré-sal à costa do 

Rio de Janeiro) entre em operação ainda 

esse ano. 

 

— O mercado vai ficar ainda mais 

apertado, porque o GNL depende de 

infraestrutura. A situação no Brasil não 

é confortável. 

 

Segundo o consultor Bruno Armbrust, 

da ARM consultoria, o Brasil pode ter 

aumentos acumulados de 70% no preço 

do gás encanado até agosto deste ano. 

Além disso, ele lembra que a produção 

de gás no país, associada ao volume da 

importação da Bolívia, só permite 

atender ao mercado convencional e a um 

pequeno volume de térmicas: 

 

— Mas se houver uma necessidade de 

maior uso de gás para as térmicas por 

conta da crise hídrica, a importação é 

necessária. 

 

Por isso, ele diz que é essencial investir 

mais em infraestrutura para o gás do 

pré-sal: 

 

—Temos que pensar no longo prazo. 

Hoje, os EUA são autossuficientes em 

gás por conta do shale gas e estão em 

uma situação mais confortável, mas nós 

não. Esse salto nos preços recentes vai 

aumentar e chegar no preço do gás 

canalizado em maio. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/e
m-meio-aperto-no-mercado-global-de-
gas-importacoes-no-brasil-sobem-187-
25424692  
 

Retorne ao índice 
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https://oglobo.globo.com/economia/em-meio-aperto-no-mercado-global-de-gas-importacoes-no-brasil-sobem-187-25424692
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Economia 

Mercado já prevê Selic de até 
14% com disparada do 
petróleo 
 
Cotações em forte alta por causa da 
guerra na Ucrânia põem mais pressão 
sobre o BC, a uma semana da reunião 
do Copom 
 
Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo 
09 de março de 2022 | 10h00 
 
Brasília - Sem resolver todos os estragos 

causados pela pandemia de covid-

19 na inflação, o Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco 

Central se reúne na semana que vem 

com mais bombas no colo. A disparada 

do petróleo e de outras commodities 

no mercado internacional por conta da 

guerra na Ucrânia já colocou as 

projeções de inflação em marcha e as 

discussões no governo para amenizar o 

impacto nos preços de combustíveis 

podem ser um incômodo a mais para o 

mercado, especialmente se houver 

implicações fiscais. 

 

Por ora, a maioria dos economistas 

ouvidos pelo Estadão/Broadcast espera 

que o BC opte por um aumento de 1 

ponto porcentual da Selic, de 10,75% 

para 11,75% ao ano, o que já seria o 

maior nível em cinco anos. Para os 

especialistas, é mais provável que o BC 

estenda o aperto monetário, com o fim 

do ciclo em torno de 13%, e mantenha o 

nível elevado por mais tempo do que 

decida por uma dose mais forte neste 

momento, pois está avançado no ciclo e 

já "jogou a tolha" da inflação de 2022. 

Além do mais, a elevada incerteza sobre 

a duração e as consequências do conflito 

no Leste Europeu recomendam cautela. 

 

Plataforma de petróleo; segundo a 

maioria dos economistas ouvidos pelo 

Estadão/Broadcast, espera-se que o BC 

opte por um aumento de 1 ponto 

porcentual da Selic, de 10,75% para 

11,75% ao ano, o que já seria o maior 

nível em cinco anos  Foto: Sérgio 

Castro/Estadão 

 

Mas os especialistas admitem que 

soluções para combustíveis que 

aumentem o risco de deterioração fiscal 

jogam no sentido de mais juros. No 

mercado de juros futuros, a precificação 

majoritária para o Copom da semana 

que vem é de aumento de 1,25 ponto 

porcentual, a 12%, o que já seria uma 

desaceleração do ritmo praticado até 

fevereiro, de 1,5 ponto, como sinalizou o 

BC na última ata - antes da eclosão da 

guerra. 

 

No Relatório Focus, a mediana para 

Selic no fim do ciclo e no término de 

2022 ficou em 12,25%, mas a projeção 

para 2023 subiu de 8% para 8,25% e 

para 2024, de 7,25% para 7,38%. Já para 

o IPCA, o índice oficial de inflação, as 

medianas são de 5,65% para este ano, 

acima do teto da meta (5,0%), 3,51% 

para 2023 e 3,10% para 2024, taxas 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
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/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
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superiores ao alvo central de 3,25% e 

3,00%, respectivamente. 

 

"O petróleo já avançou 32% desde o 

início da guerra e o trigo, 65%. No Brasil, 

ainda pode faltar fertilizantes. Então, 

não há dúvida do impacto sobre a 

inflação. A ação do BC vai depender de 

quanto vai insistir em colocar 

rapidamente a inflação na meta em 

2023. Este ano é impossível cumprir a 

meta. Se o BC está olhando para 2023, 

pode ir com mais calma, com uma alta 

de 1 ponto e depois esperar um pouco 

para avaliar", diz Sérgio Werlang, 

assessor da presidência da FGV e ex-

diretor do BC. 

 

Para o economista-chefe da Garde Asset, 

Daniel Weeks, o BC também deve 

aumentar a Selic em 1 ponto porcentual 

na semana que vem, para 11,75%. Em 

sua avaliação, com a mudança do 

cenário provocada pela guerra na 

Ucrânia, o risco maior é de mais altas de 

1 ponto do que de um aperto do juro de 

1,25 ponto. "Acho que faz sentido ir com 

cautela até para entender qual é o 

tamanho do problema." 

 

No fim do ciclo, Weeks, atualmente, 

projeta 12,75%, mas admite que 

aumentou bastante a chance do BC ter 

que ir além deste patamar. "Pode ser 

acima de 13%. E provavelmente vai 

demorar mais para cair. Pode ser até 

perto de 14%. A assimetria está toda para 

este lado. Qual será o valor do petróleo? 

US$ 120, US$ 150, US$ 200? Ninguém 

sabe." 

 

O economista-chefe da Greenbay 

Investimentos, Flávio Serrano, concorda 

que a Selic deve subir a 11,75% este mês, 

até porque a política monetária já "jogou 

a tolha" de 2022 e está mirando 2023, 

então não precisa subir o juro tão 

rapidamente, embora seja necessário 

combater os efeitos de segunda ordem 

do choque e ter cuidado com a inércia 

para o ano que vem. Ele admite, 

contudo, que as diferentes medidas 

estudadas pelo governo para amenizar a 

escalada dos preços do petróleo nas 

bombas de combustíveis aumentam o 

risco de um movimento mais forte do BC 

este mês. "O viés é mais juro ao longo do 

tempo, mas não muito mais." 

 

Na comunicação, com tantas propostas 

no radar do Palácio do Planalto - de 

redução de impostos, subsídios, a 

congelamento temporário de preços e 

até decreto de calamidade -, o 

economista ainda espera que o BC repita 

o alerta feito no último Copom, de que 

políticas fiscais com efeitos baixistas 

sobre a inflação de curto prazo poderiam 

causar problemas no futuro, via 

deterioração dos prêmios de risco e das 

expectativas. 

 

Sobre os próximos passos, Serrano 

avalia que o BC deve deixar a 

comunicação em aberto diante da falta 

de visibilidade do cenário, para comprar 

tempo. Por ora, a expectativa é de duas 

altas de 1 ponto, encerrando o ciclo em 

maio, com 12,75%. "Dada a 

complexidade do cenário, pode ir mais 

perto de 13%, eventualmente 13,25% em 

junho", diz. "Depois, é uma curva que cai 

mais lentamente." 

 

Na Tendências Consultoria, por ora, o 

cenário foi mantido em 12,25%, com 

uma alta de 1 ponto percentual em 

março e outra de 0,50 ponto percentual 

em maio. "Mas o risco é naturalmente 

para cima. O BC deve admitir um quadro 

de maior incerteza com os efeitos da 

guerra, deixando as portas abertas para 

agir conforme o necessário. Lembrando 

que o foco maior da política monetária já 

é 2023, este ano é batalha perdida", 
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explica o economista e sócio Silvio 

Campos Neto. 

 

Já a economista-chefe da Armor Capital, 

Andrea Damico, ajustou a aposta para o 

aumento dos juros básicos no Copom da 

próxima semana de 1,00 para 1,25 ponto 

percentual diante da escalada dos preços 

de commodities. Com a guerra e as 

indicações desfavoráveis da inflação 

corrente, o fim do ciclo deve ser mais 

perto de 13% do que de 12%, conforme 

sua estimativa de 12,75%. 

 

"Não deve ir muito além disso, uma 

parte é choque de oferta e já estamos 

com o teto da meta estourada. O BC já 

não brigou pelo teto da meta deste ano. 

Nosso cenário de inflação era 6% antes 

da guerra, ir a 7% ou 7,5% não vai fazer 

tanta diferença, já que não cumpriria a 

meta mesmo. Mas o juro vai demorar 

mais a cair em 2023." 

 

Na segunda, Damico elevou a projeção 

para o IPCA em 2022 de 6,0% para 

6,80%, ainda sem considerar todo o 

impacto da alta dos preços de 

commodities, e manteve 2023 em 4,0%. 

Para Selic, aumentou a projeção no fim 

de 2023, de 9,5% para 10,25%. 

"Segurando por mais tempo consegue 

combater os efeitos secundários. Mesmo 

que a guerra acabe amanhã, as 

commodities vão ceder, mas não voltam 

para patamar pré-guerra, 

principalmente as agrícolas." 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,cotacao-alta-
petroleo,70004002911  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cotacao-alta-petroleo,70004002911
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cotacao-alta-petroleo,70004002911
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cotacao-alta-petroleo,70004002911
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Glossário do Imposto de 
Renda 2022: entenda os 
principais termos da 
declaração anual 
 
Preenchimento do programa da Receita 
Federal começou na segunda-feira, 7, e 
pode gerar dúvidas com termos 
específicos do processo 
 
Felipe Siqueira, O Estado de S.Paulo 
08 de março de 2022 | 08h19 
 
A Receita Federal divulgou na 

segunda-feira, 7, o programa de 

declaração do Imposto de Renda 

2022. O preenchimento da plataforma 

oficial do IR pode gerar muitas dúvidas, 

ainda mais por conta de termos que 

podem ser desconhecidos para a maioria 

dos usuários. Confira abaixo o glossário 

do Imposto de Renda com os termos 

mais recorrentes na hora de declarar o 

IR. As explicações foram feitas pela sócia 

da área de impostos da KPMG Janine 

Goulart.  

 

Fachada do prédio da Receita 

Federal; preenchimento da plataforma 

oficial do IR pode gerar muitas dúvidas, 

ainda mais por conta de termos que 

podem ser desconhecidos para a maioria 

dos usuários Foto: Felipe 

Siqueira/Estadão 

 

Alienação: transferência de qualquer 

propriedade de um bem a outra pessoa 

física/jurídica. 

Exemplo: venda.  

 

Alimentandos: beneficiários de 

pensão alimentícia judicial ou 

homologada em escritura pública. 

 

Bens e direitos: referem-se ao que o 

contribuinte e seus dependentes 

possuem de determinado ativo ou 

direito. 

 

Exemplo de ativo: imóvel. 

Exemplo de direito: crédito decorrente 

de uma venda. 

 

Cálculo do imposto: refere-se ao 

resultado apurado após a verificação da 

base de cálculo e aplicação da alíquota 

do imposto. 

 

Carnê-Leão: expressão popular 

relacionada ao Imposto de Renda 

mensal obrigatório sobre rendimentos 

auferidos de pessoas físicas e/ou do 

exterior. 

 

Exemplo: rendimentos de aluguel 

recebido de outras pessoas físicas.  

 

Contribuinte: segundo o Código 

Tributário Nacional, é o sujeito que 

possui uma obrigação tributária, ou seja, 

o responsável pelo pagamento de tributo 

ao fisco. 

 

Criptoativos: são ativos virtuais 

protegidos por criptografia para 

possibilitar a realização de transações 

entre pessoas jurídicas e físicas. A venda 

dos criptoativos com lucro é passível de 

tributação sobre o ganho de capital, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,imposto-de-renda-2022-programa-baixar-receita-federal-,70004000451
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,imposto-de-renda-2022-programa-baixar-receita-federal-,70004000451
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ir-imposto-de-renda
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ir-imposto-de-renda


19 

 

desde que o valor de venda ultrapasse o 

valor determinado pela legislação.  

 

DARF: sigla referente ao Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais, ou, 

simplesmente, o documento oficial para 

pagamento do Imposto de Renda.  

 

Declaração conjunta: refere-se à 

declaração apresentada em conjunto 

com o cônjuge e/ou outro(s) 

dependente(s). No caso da declaração 

entregue em conjunto com o cônjuge, 

vale lembrar que as informações tanto 

do titular quanto do cônjuge, sejam 

rendimentos, despesas, bens e direitos, 

dívidas, etc, deverão ser reportados em 

único formulário.  

 

Declaração de IR: é a obrigação a ser 

entregue anualmente por cada 

contribuinte do imposto, segundo as 

normas preestabelecidas pela legislação. 

 

Declaração simplificada: refere-se à 

forma de declaração do Imposto de 

Renda, substituindo todas as deduções 

admitidas na legislação tributária pelo 

desconto padrão de 20% do valor dos 

rendimentos tributáveis, limitado a R$ 

16.754,34, para o ano-base 2020. 

 

Declaração completa: refere-se à 

forma de declaração do Imposto de 

Renda, utilizando as deduções 

admitidas na legislação tributária. 

 

Dedução: refere-se ao desconto 

permitido com relação à base de cálculo 

e o Imposto de Renda.  

 

Dependentes: pessoas que dependem 

legalmente de outra para a sobrevivência 

e custeio de despesas. 

 

Dívidas e Ônus Reais: são as 

obrigações assumidas pelo contribuinte 

e ainda não quitadas, como empréstimo 

e saldos bancários.  

 

Dívidas vinculadas à atividade 

rural: são as obrigações assumidas pelo 

contribuinte que possui atividade rural. 

 

Doações diretamente na 

declaração: é a destinação do saldo a 

pagar apurado na declaração de Imposto 

de Renda a determinada entidade, 

mediante escolha do contribuinte ao 

projeto social aprovado pela autoridade 

fiscal a ser beneficiado. O contribuinte 

tem a opção de destinar um porcentual 

sobre o valor do imposto devido apurado 

na declaração.  

 

Doações efetuadas: são as 

transferências gratuitas por liberalidade 

realizadas a outras pessoas físicas, 

jurídicas e organizações. Vale lembrar 

que existem várias regras estabelecidas 

na legislação que devem ser seguidas 

para se determinar se uma doação é 

dedutível ou não. As doações não 

obrigam entrega de declaração, mas, 

caso o contribuinte precise prestar 

contas ao Fisco, elas necessitam constar 

no preenchimento do programa da 

Receita Federal.  

 

Espólio: reunião de bens e direitos 

deixados por uma pessoa que faleceu, 

também identificado como “de cujus”, a 

ser partilhado entre os herdeiros legais. 

 

Fichas: são as sessões de 

preenchimento de cada item da 

declaração. 

 

Exemplo: Pagamentos, Bens e Direitos, 

entre outras. 

 

Ganhos de capital: diferença positiva 

entre a venda de um ativo e o seu custo 

de aquisição. 
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Imposto: segundo o Código Tributário 

Nacional, é o tributo cuja obrigação é 

criada por uma situação, 

independentemente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte. Portanto, é uma obrigação 

paga por contribuintes pessoas físicas 

e/ou jurídicas para custear as despesas 

do Estado. 

 

Imposto de Renda: é o tributo sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza 

que pode se tornar obrigatório devido à 

aquisição da disponibilidade econômica 

ou jurídica de renda. 

 

Imposto pago: refere-se ao tributo que 

foi devidamente quitado pelo 

contribuinte antes da apresentação da 

declaração de Imposto de Renda. 

 

Imposto retido: refere-se ao tributo 

coletado pela fonte pagadora, 

normalmente, entidade, em nome do 

contribuinte, descontando o montante 

do valor de rendimentos recebidos. 

 

Exemplo: rendimentos recebidos de 

pessoas jurídicas pelo contribuinte que 

ultrapassarem o valor de R$ 1.903,98. 

Neste caso, já terá imposto retido na 

fonte pela fonte pagadora. 

 

Importações: refere-se ao transporte 

de informações de programas auxiliares 

da Receita Federal à declaração de 

Imposto de Renda.  

 

Exemplo: Importação do programa de 

ganho de capital. 

 

Informe de rendimentos: 

documento emitido pela fonte pagadora 

(empregador, por exemplo) 

consolidando o total dos rendimentos 

pagos a determinado contribuinte, 

durante o ano, bem como Imposto de 

Renda retido, contribuição 

previdenciária, 13º salário, entre outros, 

que servirá de base para o contribuinte 

reportar em sua declaração de Imposto 

de Renda.  

 

Inventariante: pessoa física 

responsável por administrar o espólio 

enquanto não há decisão final, seja 

judicial ou através de lavratura da 

escritura pública da partilha dos bens. 

 

Isenção do IR/isento do IR: pessoa 

física ou jurídica que não efetuou 

pagamento de imposto sobre 

determinado rendimento em razão de 

existência de norma que permite tal 

exclusão de obrigatoriedade. 

 

Exemplo: contribuinte que resgatou 

FGTS ou recebeu rendimentos que, de 

acordo com a tabela progressiva, não 

atingem a faixa de tributação. O termo 

também é usado para determinar 

contribuinte que está desobrigado de 

apresentar declaração de Imposto de 

Renda, pois não se enquadra em 

algumas das situações que tornam 

obrigatória a entrega da declaração.  

 

IRPF: sigla para Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Física. 

 

Livro-caixa: controle de fluxos 

financeiros de entradas e saídas do caixa 

relativo ao trabalho não-assalariado. 

 

Malha fina: declaração de Imposto de 

Renda que é retida pela Receita Federal 

para análise e eventuais 

questionamentos ao contribuinte. 

 

Movimento do rebanho: é o cálculo 

realizado entre os estoques inicial e final 

relacionados às aquisições, 

nascimentos, consumos, perdas e 

vendas dos rebanhos de bovinos, 

bufalinos, suínos, caprinos e ovinos, 
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equinos, dentre outros, ocorridos 

durante o ano. 

 

Ocupação: é a profissão ou cargo atual 

do contribuinte principal que consta na 

declaração do Imposto de Renda. 

 

Operações comuns/day trade: as 

operações comuns são as operações em 

Bolsa de Valores em que as aquisições 

são realizadas em datas diferentes da 

venda das ações. A operação em day 

trade são as transações de compra e 

venda realizadas em um único dia. 

Operações em Bolsa de Valores obrigam 

entrega de declaração.  

 

Operações com fundos de 

investimento imobiliário: são 

fundos de investimento formados por 

conjuntos de investidores que se reúnem 

para aplicar seus recursos no mercado 

imobiliário. Operações em Bolsa de 

Valores obrigam entrega de 

declaração.    

 

Pagamentos efetuados: toda e 

qualquer despesa paga pelo contribuinte 

a uma entidade ou a outra pessoa física, 

podendo ou não ser dedutível da base de 

cálculo ou do Imposto de Renda. 

 

Participações societárias: 

investimento realizado em empresas 

localizadas no Brasil ou exterior, sendo o 

contribuinte proprietário de cotas e 

ações da entidade. 

 

Pendências na declaração: são as 

inconsistências apontadas pela Receita 

Federal do Brasil, após análise da 

declaração do Imposto de Renda. 

 

Pessoa física: todo ser humano desde 

o seu nascimento até a morte.  

 

Pessoa jurídica: refere-se a uma 

entidade constituída por uma ou mais 

pessoas físicas. 

 

Receita Federal: órgão que possui 

entre suas obrigações a administração 

dos tributos federais. 

 

Renda: é o produto do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos. 

 

Renda variável: operações realizadas 

em Bolsa de Valores, de mercadorias e 

de futuros assemelhados. 

 

Rendimentos isentos: são os 

rendimentos sobre os quais não há 

incidência de Imposto de Renda. 

 

Rendimentos recebidos 

acumuladamente: são rendimentos 

remuneratórios de anos-calendário 

anteriores que compõem a base para 

cálculo do Imposto de Renda retido na 

fonte. 

 

Rendimentos sujeitos à tributação 

exclusiva/definitiva: são 

rendimentos já tributados na fonte que 

não são passíveis de ajuste na declaração 

de Imposto de Renda.  

 

Exemplo: 13º salário. 

 

Rendimentos tributáveis: são as 

rendas passíveis de incidência do 

Imposto de Renda e que entram para o 

cálculo do ajuste na declaração.  

 

Exemplo: salário recebido de Pessoa 

Jurídica.  

 

Retificação: significa a alteração da 

declaração de Imposto de Renda 

mediante identificação por parte do 

contribuinte de incorreção de quaisquer 

informações reportadas. 
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Restituição: é a devolução do excesso 

de Imposto de Renda pago durante o 

ano-calendário, em decorrência dos 

ajustes realizados na declaração do 

Imposto de Renda. 

 

Sobrepartilha: trata-se de nova 

divisão de bens e direitos diante de 

informações não abrangidas durante a 

partilha original. Por exemplo, caso, 

após a declaração final de espólio, 

descobre-se que o falecido possuía 

outros bens, isso precisará ser 

informado à Receita.  

 

Transmissão da declaração: refere-

se à entrega da declaração feita pelo 

contribuinte à Receita Federal do Brasil. 

 

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

ias/geral,glossario-imposto-de-renda-

2022-principais-termos,70004001548   

 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,glossario-imposto-de-renda-2022-principais-termos,70004001548
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,glossario-imposto-de-renda-2022-principais-termos,70004001548
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,glossario-imposto-de-renda-2022-principais-termos,70004001548
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Economia 

Julgamento no STF da revisão 
da vida toda deve recomeçar 
do zero 
 
Ministro Nunes Marques pediu para 
processo ser retirado do plenário virtual 
e ser analisado no plenário físico 
 

9.mar.2022 à 1h14 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
Um pedido de destaque feito pelo 

ministro Kassio Nunes Marques a 

menos de 30 minutos do prazo final 

do julgamento da revisão da vida 

toda deve fazer com que a decisão sobre 

o tema recomece do zero no STF 

(Supremo Tribunal Federal). 

 

Com a solicitação, o processo deverá sair 

do plenário virtual para julgado no 

plenário físico. Não há data para uma 

nova votação do tema 1.102, que tem 

repercussão geral. A decisão tomada 

pelos ministros valerá para para todas as 

ações do tipo em andamento no país. 

 

 
Ministro Nunes Marques durante a 

sessão plenária do STF; pedido feito por 

ele atrasa decisão sobre revisão da vida 

toda - Nelson Jr. - 3.nov.21/STF 

 

A revisão da vida toda é uma ação 

judicial na qual os segurados pedem que 

todas as suas contribuições ao INSS, 

incluindo as realizadas antes da criação 

do real, em 1994, sejam consideradas no 

cálculo da média salarial para aumentar 

a renda previdenciária. 

 

No plenário virtual, o julgamento estava 

favorável aos aposentados. Seis dos 11 

ministros haviam se mostrado a favor ao 

pedido de revisão, indicando a 

constitucionalidade da tese. Cinco deles 

foram contrários à correção, após 

relatório do governo indicando que 

haveria gastos de R$ 46 bilhões em dez 

anos se a medida fosse aprovada. 

 

Com o pedido de Nunes Marques, 

poderá haver uma reviravolta no caso. O 

motivo é que um dos ministros 

favoráveis, o relator da medida, Marco 

Aurélio, está aposentado e não poderá 

votar. Além de Marques, indicado pelo 

presidente Jair Bolsonaro (PL) para a 

vaga, André Mendonça, que entrou no 

lugar de Marco Aurélio e é muito 

próximo à primeira-dama Michelle 

Bolsonaro, também foi indicado por ele. 

 

O julgamento do caso havia começado 

em junho do ano passado e foi 

interrompido após pedido de vista do 

ministro Alexandre de Moraes. Na 

época, o placar estava empatado em 5 a 

5. No dia 25 de fevereiro deste ano, a 

votação recomeçou. Logo nas primeiras 

horas, Moraes publicou seu voto e já foi 

possível saber sua decisão. 

 

Assim como Marco Aurélio, relator do 

caso, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Rosa 

Weber e Ricardo Lewndowski, o 

ministro também foi favorável à revisão. 

Em seu voto, além de garantir o direito 

ao melhor benefício, ele definiu quem 

poderia fazer o pedido. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/supremo-garante-revisao-da-vida-toda-do-inss-veja-quem-tem-direito.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/supremo-garante-revisao-da-vida-toda-do-inss-veja-quem-tem-direito.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/poder/2021/12/mendonca-e-michelle-reagiram-com-gloria-a-deus-apos-aprovacao-ao-stf-veja.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/mendonca-e-michelle-reagiram-com-gloria-a-deus-apos-aprovacao-ao-stf-veja.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/mendonca-e-michelle-reagiram-com-gloria-a-deus-apos-aprovacao-ao-stf-veja.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/mendonca-e-michelle-reagiram-com-gloria-a-deus-apos-aprovacao-ao-stf-veja.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/06/moraes-pede-vista-do-processo-e-adia-decisao-sobre-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/06/moraes-pede-vista-do-processo-e-adia-decisao-sobre-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/06/moraes-pede-vista-do-processo-e-adia-decisao-sobre-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
http://www.folha.com.br/


24 

 

"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", disse. 

 

Em junho de 2021, foram contrários à 

decisão os ministros Nunes Marques, 

que abriu a divergência com base no 

relatório do governo, seguido por Dias 

Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar 

Mendes e Luiz Fux. 

 

DECISÃO PODE CORRIGIR ERRO 
DA REFORMA DE 1999 
 
Para especialistas em previdência, a 

decisão a ser tomada no processo pode 

corrigir erro da reforma de 1999, que 

trouxe prejuízo a alguns segurados já 

inscritos na Previdência. A regra de 

transição aplicava duas fórmulas para 

apuração da média salarial utilizada no 

cálculo dos benefícios. 

 

Pela nova lei, 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 seria 

calculada com os maiores salários de 

todo o período de contribuição. A 

correção do benefício na Justiça pode 

render atrasados de mais de R$ 100 mil. 

 
O aposentado Carlos Eduardo Robba, 70 

anos, trabalhou por mais de 40 anos 

para se aposentar, e hoje recebe o salário 

mínimo; 25 anos de contribuições 

ficaram de fora da aposentadoria 

- Zanone Fraissat/Folhapress 

 

Quem já contribuía com a Previdência e 

tinha salário mais alto antes do Plano 

Real pode ter sido prejudicado ao se 

aposentar depois da lei. O motivo é que 

os valores maiores ficaram de fora da 

conta do INSS para conceder o 

benefício. Na Justiça, os segurados 

tentam corrigir o prejuízo. 

 

Esse é o caso do aposentado Carlos 

Eduardo Robba, 70 anos. Ele começou a 

trabalhar com 18 anos e, segundo sua 

família, está na ativa até hoje. Pediu o 

benefício por idade ao INSS aos 65 anos 

e, mesmo depois de trabalhar por 47 

anos seguidos, o valor da aposentadoria 

que recebe é de um salário mínimo, hoje 

em R$ 1.212.. 

 

"Ele recebe somente um salário mínimo. 

Com a revisão, a aposentadoria vai 

triplicar. Já ganhamos parte do processo 

na Justiça", conta sua mulher, Maria 

Cristina Robba, 67. Ao pedir o benefício, 

25 anos de trabalho entre 1969 e 1994 

ficaram de fora do cálculo da 

Previdência, período em que o 

aposentado trabalhou em boa parte do 

tempo com carteira assinada. 

 

Depois, quando passou a ser autônomo 

e tocar a própria empresa, houve 

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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momentos em que não conseguia pagar 

as contribuições à Previdência e outros 

nos quais contribuía com valores baixos. 

"Foram anos muito difíceis, de crise", diz 

ela. 

 

A aposentada Tânia Cristina Garcia 

Lopes Bernucci, 62, também busca 

corrigir distorções no valor de seu 

benefício. Hoje, a renda de R$ 2.500 

mensais que ganha da Previdência não é 

suficiente para pagar suas contas. "A 

sorte que eu tenho marido, que está 

segurando a onda e filho que também 

está trabalhando", diz ela. 

 

Segundo seu processo, que está parado e 

deve voltar a andar após a decisão do 

Supremo, o valor da aposentadoria deve 

subir para R$ 4.000. Ela, que trabalhou 

dos 18 aos 49 anos, quando se 

aposentou, se diz confiante. "A gente 

está vivendo cenário horroroso, de 

guerra, tristeza, dor, de situação interna 

ruim do país, que achei que houve 

sensibilidade quando ele [Alexandre de 

Moraes] se mostrou favorável", afirma. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 
 
Com o pedido de destaque, o julgamento 

volta à estaca zero e deve receber um 

novo relator, por meio de sorteio no 

sistema eletrônico. Segundo a advogada 

Priscila Arraes Reino, do escritório 

Arraes & Centeno Advocacia, agora, o 

processo vai para o presidente do STF 

agendar nova data para julgamento em 

plenário presencial. 

 

João Badari, sócio do Aith, Badari e 

Luchin Advogados, classifica o pedido 

de destaque como 'atípico". "Isso é 

muito atípico. Acho que vai sortear tudo 

de novo, que o processo realmente 

recomece", afirma. 

 

REFORMA DE 2019 LIMITOU A 
REVISÃO 

 
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. 

 

O advogado Roberto de Carvalho 

Santos, do Ieprev (Instituto de Estudos 

Previdenciários), diz que o prazo de dez 

anos, chamado de decadência, é um 

limitador aos segurados. "É preciso 

partir da premissa de que não se 

passaram dez anos. Porque o 

entendimento consolidado da 

jurisprudência é depois de dez anos não 

cabe a revisão da vida toda." 

 

Priscila afirma que há direito ao 

pagamento dos valores atrasados 

limitados aos últimos cinco anos antes 

do pedido de correção, o que faz com que 

o valor a ser recebido não seja tão alto na 

maioria dos casos. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/julgamento-no-stf-da-
revisao-da-vida-toda-deve-recomecar-
do-zero.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/reforma-da-previdencia/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/reforma-da-previdencia/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/julgamento-no-stf-da-revisao-da-vida-toda-deve-recomecar-do-zero.shtml
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Economia 

Produção industrial tem 
queda de 2,4% em janeiro e 
fica mais longe do pré-
pandemia 
 
Resultado vem pior do que as 
expectativas de analistas do mercado 
 

9.mar.2022 às 9h03Atualizado: 
9.mar.2022 às 9h59 
Leonardo Vieceli 
RIO DE JANEIRO 
 
A produção industrial brasileira voltou a 

perder fôlego e amargou queda de 2,4% 

em janeiro, frente a dezembro. É a maior 

baixa para o mês desde 2018 (-2,6%), 

informou nesta quarta-feira (9) o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). 

 

Com o resultado, a produção eliminou 

parte do avanço de 2,9% que havia sido 

registrado em dezembro de 2021. Assim, 

o indicador ficou mais distante do pré-

pandemia. 

 

Está 3,5% abaixo do patamar de 

fevereiro de 2020, antes da crise 

sanitária. Também está em nível 19,8% 

inferior ao recorde da série histórica, de 

maio de 2011. 

 

O desempenho de janeiro veio pior do 

que as expectativas do mercado 

financeiro. Analistas consultados pela 

agência Bloomberg projetavam retração 

de 1,9%. 

 

Na comparação com janeiro de 2021, a 

produção industrial teve queda de 7,2%, 

conforme o IBGE. Nesse recorte, 

analistas também estimavam recuo 

menor, de 6,3%. 

 

Segundo o IBGE, 20 das 26 atividades 

industriais pesquisadas apontaram 

recuo na produção em janeiro, frente a 

dezembro. 

 

"A indústria vem sendo afetada pela 

desarticulação das cadeias produtivas 

por conta da pandemia, tendo no 

encarecimento dos custos de produção e 

na dificuldade para obtenção de 

insumos características importantes 

desse processo", disse André Macedo, 

gerente da pesquisa do IBGE 

 

"Além disso, os juros e a inflação em 

elevação, juntamente com um número 

ainda elevado de trabalhadores fora do 

mercado de trabalho, ajudam a explicar 

o comportamento negativo da 

indústria", acrescentou. 

 

Entre as atividades, as quedas mais 

importantes em janeiro foram 

assinaladas por veículos automotores, 

reboques e carrocerias (-17,4%) e 

indústrias extrativas (-5,2%). Esses 

segmentos haviam acumulado 

expansões de 18,2% e 6%, 

respectivamente, nos dois últimos meses 

de 2021. 

 

"O segmento de veículos automotores é 

um exemplo importante de 

desarticulação da cadeia produtiva, já 

que tem dificuldades na obtenção de 

insumos importantes para a produção 

do bem final. O setor extrativo, em 

janeiro de 2022, teve a extração do 

minério de ferro bastante afetada pelas 

chuvas em Minas Gerais", disse Macedo. 

 

Conforme o pesquisador, a alta de 2,9% 

na produção em dezembro de 2021 pode 

estar relacionada com a antecipação da 

produção, por conta de janeiro ser um 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/leonardo-vieceli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/producao-industrial-sobe-em-2021-mas-nivel-e-similar-ao-de-2009.shtmlhttps:/www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/producao-industrial-sobe-em-2021-mas-nivel-e-similar-ao-de-2009.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/economistas-erram-na-pandemia-e-poem-em-xeque-modelo-de-projecao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/economistas-erram-na-pandemia-e-poem-em-xeque-modelo-de-projecao.shtml
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mês marcado por férias coletivas e 

paralisações. 

 

"Até no indicador acumulado dos 

últimos 12 meses, no qual a indústria 

permanece em crescimento, com 

expansão de 3,1%, os avanços perdem 

cada vez mais a intensidade. Em agosto 

de 2021, a taxa chegou a registrar 7,2%", 

apontou. 

 
PERDA DE FÔLEGO 
 
Mesmo com a reabertura da economia, 

após restrições maiores para frear a 

Covid-19, a produção industrial passou a 

emitir sinais de fragilidade no país nos 

últimos meses. 

 

A escassez de insumos é apontada como 

um problema que ainda atinge parte das 

fábricas. A falta de componentes está 

associada aos efeitos da pandemia, que 

desalinhou cadeias produtivas globais. O 

ramo automotivo está entre os mais 

abalados. 

 

A produção de veículos leves e pesados 

fechou o primeiro bimestre no Brasil 

com 311,4 mil unidades produzidas, 

uma queda de 21,7% na comparação 

com o mesmo período de 2021, indicou 

na terça-feira (8) a Anfavea (associação 

das montadoras). 

 

O resultado refletiu uma combinação de 

fatores: o efeito da variante ômicron nas 

linhas de produção, as férias coletivas de 

janeiro, o fornecimento irregular de 

peças e a desaceleração das vendas no 

início de ano. 

 

 
Linha de produção de indústria na 

capital paulista - Zanone Fraissat - 20 

jan.2022/Folhapress 

 

Para complicar o quadro da indústria 

como um todo, a escassez de insumos 

tem sido acompanhada pelo aumento de 

preços. Em janeiro, a inflação industrial 

foi de 1,18%, de acordo com o IPP 

(Índice de Preços ao Produtor). 

 

O índice também é calculado pelo IBGE. 

Em 12 meses, a alta do IPP foi de 25,51%. 

O indicador mede a variação dos preços 

na porta de entrada das fábricas, sem o 

efeito de impostos e fretes. 

 

JUROS MAIS ALTOS E GUERRA 
 
Outro desafio para o setor em 2022 é o 

aumento dos juros, apontam analistas. 

Para tentar conter a inflação, o BC 

(Banco Central) vem elevando a Selic, 

que voltou ao patamar de dois dígitos. 

 

A taxa básica de juros em nível mais alto 

encarece o custo dos empréstimos no 

país, o que dificulta investimentos de 

setores produtivos. 

 

Neste início de ano, o cenário 

macroeconômico ganhou um entrave a 

mais com a guerra entre Rússia e 

Ucrânia. A tensão relacionada ao 

conflito no Leste Europeu fez 

as cotações de commodities agrícolas e 

do petróleo dispararem no mercado 

internacional. 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/producao-de-veiculos-cai-217-no-primeiro-bimestre.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/commodities-e-escassez-de-insumos-puxam-inflacao-e-desafiam-banco-central.shtml
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A situação, segundo analistas, pode 

afetar tanto os preços de insumos 

quanto os custos logísticos no setor 

industrial, antes impactados pela 

pandemia. 

 

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, 

já reagiu ao embargo dos Estados 

Unidos ao petróleo e ao gás natural de 

seu país, anunciando que vai proibir ou 

limitar o comércio de matérias-primas 

russas até o fim deste ano. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/producao-industrial-tem-
queda-de-24-em-janeiro.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Penhora de bem de família de 
fiador em aluguel comercial é 
constitucional 
 
9 de março de 2022, 9h57 
 
É constitucional a penhora de bem de 

família pertencente a fiador de contrato 

de locação, seja comercial, seja 

residencial. Essa foi a tese fixada, por 7 

votos a 4, pelo Supremo Tribunal 

Federal em julgamento virtual 

encerrado nesta terça-feira (8/3), sob o 

Tema 1.127 da repercussão geral. 

 

Prevaleceu o entendimento do relator, 

ministro Alexandre de Moraes, para 

quem a possibilidade de penhora do bem 

não viola o direito à moradia do fiador, 

que exerce seu direito à propriedade ao 

oferecer seu imóvel como garantia 

contratual de livre e espontânea 

vontade, com plena consciência dos 

riscos decorrentes de eventual 

inadimplência. Segundo ele, impor essa 

restrição representaria uma afronta, 

também, aos princípios da boa-fé 

objetiva e ao da livre iniciativa. 

 

Ele observou que a Lei 8.009/1990, que 

trata da impenhorabilidade do bem de 

família, excepciona o instituto da fiança 

(artigo 3º, inciso VII) sem fazer 

distinção entre a garantia dada à locação 

comercial ou à residencial. O ministro 

ressaltou que a constitucionalidade 

desse dispositivo já foi examinada pelo 

Supremo, que, no RE 407.668, manteve 

sua validade, mesmo após a 

promulgação da Emenda Constitucional 

(EC) 26/2000, que incluiu o direito à 

moradia entre os direitos sociais 

protegidos pela Constituição Federal. 

 

Para o ministro, a criação, por decisão 

judicial, de uma distinção entre os 

fiadores de locação residencial, em que 

se admite a penhora, e comercial ofende 

o princípio da isonomia. Ele assinalou 

que a impenhorabilidade do bem do 

fiador no contrato de locação comercial 

seria um desestímulo aos pequenos 

empreendedores, pois, segundo 

documentos anexados aos autos, mais 

de 90% dos fiadores são pessoas físicas 

que entram como fiadores de sua 

própria empresa (pessoa jurídica) para 

não recorrer a formas mais gravosas de 

fiança e evitar a descapitalização.  

 

Alexandre também ressaltou o caráter 

espontâneo do oferecimento do bem de 

família em garantia no contrato de 

aluguel. "Em contrato escrito, que não 

deve deixar margem de dúvidas, o fiador 

oferece não só o seu bem de família, mas 

também todo o patrimônio que lhe 

pertence, em garantia de dívida de 

terceiro, e o faz de livre e espontânea 

vontade". Afrontar essa garantia, afirma 

o ministro, citando julgado de Nunes 

Marques, fere o princípio da boa-fé 

objetiva. 

 

O entendimento já tinha sido 

seguido pelos ministros Nunes 

Marques, Luís Roberto Barroso e Dias 

Toffoli, e a eles se juntaram agora os 

ministros Gilmar Mendes, André 

Mendonça e Luiz Fux. 

 

https://www.conjur.com.br/2021-ago-12/stf-comeca-discutir-penhora-imovel-fiador-aluguel-comercial
https://www.conjur.com.br/2021-ago-12/stf-comeca-discutir-penhora-imovel-fiador-aluguel-comercial
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Em voto-vogal, Gilmar acrescentou ao 

debate a formação da doutrina sobre o 

direito social à moradia, que culminou 

na sua previsão no artigo 6º da 

Constituição Federal a partir da Emenda 

Constitucional 26/2000. 

 

Para Gilmar, o desenho normativo que 

determinou a penhorabilidade de bem 

de família do fiador do contrato de 

locação é plenamente compatível com a 

Constituição, e o legislador não efetuou 

qualquer desvio em sua "atuação 

conformadora dos direitos 

fundamentais" ao prevê-la. 

 

Direito à moradia 

 

A divergência foi aberta pelo ministro 

Luiz Edson Fachin, que considera 

impenhorável o bem de família dado em 

fiança de aluguel comercial. Segundo 

ele, excluir a proteção da moradia do 

fiador significaria restringir direitos 

sociais fundamentais e esvaziaria o 

direito à moradia, que, em seu 

entendimento, deve prevalecer sobre os 

princípios da autonomia contratual e da 

livre iniciativa, "que podem ser 

resguardados por outros mecanismos 

menos gravosos". 

 

No mesmo sentido, a ministra Rosa 

Weber destacou que eventual 

desestímulo à livre iniciativa decorrente 

da impenhorabilidade não é suficiente 

para suplantar o direito constitucional à 

moradia, que, na sua avaliação, é um 

desdobramento de dois outros direitos 

constitucionais: o dignidade da pessoa 

humana e o da proteção à família. 

 

Para a ministra, a imposição de limites à 

penhora de certos bens é uma "conquista 

civilizatória", com o objetivo de 

assegurar o mínimo existencial. Admitir 

a penhora do único bem do fiador em 

nome da promoção da livre iniciativa 

resultaria na fragilização das normas 

editadas com o objetivo de preservar a 

dignidade humana em favor da execução 

de dívidas. Essa corrente foi integrada, 

também, pela ministra Cármen Lúcia e 

pelo ministro Ricardo 

Lewandowski. Com informações da 

assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Clique aqui para ler o voto de 

Alexandre 

Clique aqui para ler o voto de 

Gilmar 

Clique aqui para ler o voto de 

Fachin 

RE 1.307.334 

 

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

09/stf-permite-penhora-bem-familia-

fianca-aluguel-comercial   
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Desvirtuada, função de 
guarda-mirim pode contar 
como tempo de serviço no 
INSS 
 
9 de março de 2022, 7h29 
Por Danilo Vital 
 
Nos casos de desvirtuamento da 

atividade, o guarda-mirim pode ser 

enquadrado como segurado obrigatório 

da Previdência Social, na qualidade de 

empregado. Basta que a relação 

assemelhada à de natureza 

empregatícia. 

 

Guarda-mirim tem intuito 

de aprendizagem para futura inserçãono 

mercado de trabalho 

 

Com esse entendimento, a 1ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento a um agravo em recurso 

especial em favor de um homem que 

busca incluir quase cinco anos de 

atuação como guarda-mirim como 

tempo de serviço para fins 

previdenciários. 

 

Guarda-mirim é um projeto adotado por 

municípios com intuito de 

aprendizagem profissional para futura 

inserção de jovens no mercado de 

trabalho. Em regra, tem caráter 

socioeducativo e atende a adolescentes 

em situação de vulnerabilidade. 

 

No processo, o autor da ação alegou que 

foi guarda-mirim no cartório judicial de 

Nova Granada (SP), onde exerceu a 

função de escrevente e outras. Por isso, 

poderia incluir o tempo de serviço na 

contagem para aposentadoria junto ao 

INSS. 

 

Em primeira instância, a sentença foi 

favorável: apontou que o trabalho 

prestado se assemelhou a uma relação 

de emprego, sem se confundir com 

estágio ou mero trabalho educativo. 

 

O Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região reformou a decisão ao considerar 

que não há previsão legal para a inserção 

do guarda-mirim junto aos segurados da 

Previdência Social, o que impossibilita o 

reconhecimento deste labor para fins 

previdenciários. 

 

Para a 1ª Turma do STJ, a atividade de 

guarda-mirim pode ser enquadrada 

como tempo de serviço para fins 

previdenciários se houver o 

desvirtuamento da mesma. 

 

Nesses casos, ela se inseriria no que 

prevê o artigo 3º da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT): Considera-se 

empregado toda pessoa física que 

prestar serviços de natureza não 

eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário. 

 

“Com efeito, embora inexista previsão 

legal do enquadramento do guarda-

mirim como segurado obrigatório da 

Previdência Social, é possível o 

reconhecimento do tempo de serviço, 

para fins previdenciários, notadamente 

nos casos em que o caráter 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-09/funcao-guarda-mirim-contar-tempo-servico-inss#author
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socioeducativo da atividade é 

desvirtuado, por meio da presença de 

vínculo de natureza empregatícia”, disse 

o relator. 

 

O reconhecimento desse 

desvirtuamento depende de cada caso 

concreto. A generalização poderia 

desestimular a existência de instituições 

interessadas em preparar jovens para o 

mercado de trabalho. 

 

“Portanto, apenas caso efetivamente 

demonstrada, diante das provas dos 

autos, a existência de vínculo 

semelhante ao de natureza 

empregatícia, é que se poderá 

reconhecer o tempo de serviço para fins 

previdenciários”, concluiu o 

desembargador convocado. 

 

Com o provimento ao recurso nesse 

ponto, o processo vai voltar ao TRF-3, 

para que a corte analise a prova material 

e testemunhal sob a premissa de que é 

possível, em tese, incluir a atuação de 

guarda-mirim como tempo de trabalho 

para fins previdenciários. 

 

A votação na 1ª Turma foi unânime, 

conforme a posição do desembargador 

convocado Manoel Erhardt. Ele foi 

acompanhado pelos ministros Benedito 

Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina 

Helena Costa e Gurgel de Faria. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.921.941 
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Transferência de concessão 
sem nova licitação é 
constitucional, decide STF 
 
9 de março de 2022, 11h09 
 
O ato de transferência de concessão de 

um determinado serviço mediante a 

autorização do poder público, previsto 

no artigo 27 da Lei 8.987/1995, não é 

incompatível com a Constituição 

Federal, e, portanto, não deve ser 

impugnado. 

 

STFMinistro Dias Toffoli mudou de 

posição e proferiu entendimento 

vencedor em julgamento 

 

Com base nesse entendimento, o 

Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 

4, validou, em julgamento virtual, a 

cessão ou transferência das concessões 

sem obrigatoriedade de abertura de 

novo processo licitatório. Prevaleceu a 

proposta do relator, ministro Dias 

Toffoli, que mudou seu voto no decorrer 

do processo. 

 

Para Toffoli, as cessões transferências de 

concessão e do controle societário da 

concessionária, desde que autorizadas 

pelo poder público, têm a finalidade de 

permitir a continuidade da prestação de 

serviços nos casos em que as 

concessionárias não têm condições de 

dar continuidade aos empreendimentos. 

Segundo ele, o próprio parágrafo 1º do 

dispositivo da lei que se tentava 

impugnar já prevê requisitos para que a 

administração pública autorize a cessão 

da concessão ou a transferência do 

controle societário, como atendimento 

das exigências técnicas, idoneidade 

financeira e regularidade jurídica, além 

do comprometimento com todas as 

obrigações contratuais. 

 

Também cabe à administração pública 

fazer o controle de juridicidade do ato de 

transferência, conferindo se são 

atendidos os critérios de 

admissibilidade da cessão, se há normal 

legal vedando a prática no contrato 

específico ou cláusula proibindo, se o 

certame não apresenta empecilho à 

cessão, se a transferência não resulta de 

conluio para transmitir a posição 

contratual ou se não há indícios de 

cartelização. 

 

O entendimento de Toffoli foi 

acompanhado por Gilmar Mendes, 

Nunes Marques, Alexandre de Moraes, 

André Mendonça, Luiz Fux e Luís 

Roberto Barroso. 

 

Ficaram vencidos os ministros Luiz 

Edson Fachin, acompanhado por Rosa 

Weber e Ricardo Lewandowski, e 

Cármen Lúcia. 

 

Histórico da ADI 

 

A ação foi proposta pela Procuradoria-

Geral da República em 2003, pelo então 

procurador Cláudio Fonteles. O artigo 

27 da Lei 8.987/95 dispõe sobre a 

caducidade da concessão quando 

ocorrer a transferência da concessão ou 

do controle acionário da concessionária 

sem a prévia anuência do poder 

concedente — admitindo, assim, a 

transferência quando houver anuência 

da administração. A ação argumentava 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm
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que essa transferência violaria o artigo 

175 da Constituição, que proíbe que haja 

concessão sem prévio procedimento 

licitatório. 

 

O dispositivo determina que "a 

transferência de concessão ou do 

controle societário da concessionária 

sem prévia anuência do poder 

concedente implicará a caducidade da 

concessão". Para combater a eficácia do 

artigo 27 da lei impugnada, o 

procurador-geral invocou o artigo 175 da 

Constituição Federal, segundo o qual, 

"incumbe ao Poder Público, na forma da 

lei, diretamente ou sob o regime de 

concessão ou permissão, sempre através 

de licitação, a prestação de serviços 

públicos". 

 

Após citar a doutrina que amparava suas 

alegações, Cláudio Fonteles advertiu 

para um contrassenso da lei impugnada: 

o dispositivo questionado, diz ele, 

"discrepa da própria lei, pois o artigo 26 

do mesmo diploma, ao dispor sobre a 

subconcessão de serviço público, 

estabelece expressamente a exigência de 

licitação". 

 

No julgamento iniciado no Plenário 

Virtual em agosto de 2021, e que depois 

foi transferido para o Plenário físico 

devido a um pedido de destaque de 

Gilmar Mendes, Toffoli tinha 

dado provimento parcial ao pedido para 

declarar a inconstitucionalidade do 

artigo. 

 

Na continuação do julgamento, em 

dezembro, o relator disse que, depois de 

o caso ser transferido para o julgamento 

presencial, resolveu mudar seu voto, 

também influenciado por um parecer 

apresentado pelo ex-ministro do STF 

Sepúlveda Pertence. 

Esse parecer foi publicado 

pela ConJur. 

 

Nele, o ministro aposentado afirma que 

o artigo 27 da Lei 8.987/1995 é 

constitucional. Isso porque a operação 

ocorre depois da contratação da 

proposta mais vantajosa, que exaure a 

finalidade da licitação. 

 

Respondendo a pergunta feita pela 

Associação Brasileira de Infraestrutura e 

de Indústrias de Base (Abdib), Pertence 

disse também que a transferência da 

execução de serviços públicos não 

despreza a licitação promovida 

anteriormente, com a extinção da 

concessão e novo procedimento para 

contratar outro concessionário para 

prestar o serviço. 

 

Segundo Pertence, a mudança é 

inevitável e previsível na gestão e 

execução dos contratos de concessão, 

que têm prazos longos. E a transferência 

de concessões ou do seu controle 

societário, destacou, só pode ser feita 

com concordância do poder público, 

com a comprovação de capacidade 

técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica e fiscal, além da 

garantia de que serão cumpridas todas 

as cláusulas do contrato.  

 

Clique aqui para ler o voto de 

Toffoli 

ADI 2.946 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
09/supremo-valida-transferencia-
concessao-licitacao  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2021-ago-11/gilmar-vista-julgamento-transferencia-concessoes
https://www.conjur.com.br/2021-ago-11/gilmar-vista-julgamento-transferencia-concessoes
https://www.conjur.com.br/2021-dez-09/stf-comeca-julgar-transferencia-concessao-licitacao
https://www.conjur.com.br/2021-set-28/pertence-defende-transferencia-concessao-aval-estado
https://www.conjur.com.br/dl/toffoli-concessoes1.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-09/supremo-valida-transferencia-concessao-licitacao
https://www.conjur.com.br/2022-mar-09/supremo-valida-transferencia-concessao-licitacao
https://www.conjur.com.br/2022-mar-09/supremo-valida-transferencia-concessao-licitacao
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Sancionada lei que prevê 
retorno de gestantes ao 
trabalho presencial 
 
Texto condiciona retorno à imunização 
completa contra a covid-19. 
 
quarta-feira, 9 de março de 2022 
 
O presidente Jair Bolsonaro sancionou 

projeto de lei que muda as regras para o 

afastamento da empregada gestante, 

inclusive a doméstica, das atividades 

laborais. A norma determina o retorno 

das gestantes ao trabalho presencial 

durante a pandemia, após conclusão do 

esquema vacinal contra a covid-19, com 

duas doses ou dose única, no caso da 

vacina Janssen. 

 

A medida foi aprovada pelo Congresso 

em fevereiro, para modificar lei que 

estava em vigor desde o ano passado, e 

que garantia às mulheres grávidas o 

afastamento do trabalho presencial sem 

prejuízo do salário.   

 

 
Sancionada lei que determina retorno 

de gestantes ao trabalho 

presencial.(Imagem: Freepik) 

 

A nova lei, que deve ser publicada no 

DOU na quinta-feira, 10, estabelece as 

hipóteses em que o retorno ao regime 

presencial é obrigatório para mulheres 

grávidas: encerramento do estado de 

emergência; após a vacinação (a partir 

do dia em que o Ministério da Saúde 

considerar completa a imunização); se 

ela se recusar a se vacinar contra o novo 

coronavírus, com termo de 

responsabilidade; ou se houver aborto 

espontâneo com recebimento do 

salário-maternidade nas duas semanas 

de afastamento garantidas pela CLT. 

 

O afastamento do trabalho presencial 

só continua mantido para a mulher que 

ainda não tenha completado o ciclo 

vacinal. 

 

Não vacinadas 

 

O texto considera que a opção por não 

se vacinar é uma "expressão do direito 

fundamental da liberdade de 

autodeterminação individual". Segundo 

a medida, caso decida por não se 

imunizar, a gestante deve assinar um 

termo de responsabilidade e livre 

consentimento para o exercício do 

trabalho presencial. 

 

Para os casos em que as atividades 

presenciais da trabalhadora não 

possam ser exercidas remotamente, 

ainda que se altere suas funções, 

respeitadas suas competências e 

condições pessoais, a situação deve ser 

considerada como gravidez de risco até 

a gestante completar a imunização e 

poder retornar ao trabalho presencial. 

 

Durante esse período, ela deve receber 

o salário-maternidade desde o início do 

afastamento até 120 dias após o parto 

ou, se a empresa fizer parte do 

programa Empresa Cidadã de extensão 

da licença, por 180 dias. Entretanto, 

não poderá haver pagamento retroativo 

à data de publicação da lei. 

 

 

 

 

https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes
/361057/sancionada-lei-que-preve-
retorno-de-gestantes-ao-trabalho-
presencial  
 
Retorne ao índice 
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Revisão da vida toda: Nunes 
Marques pede destaque e 
decisão é adiada 
 
Com pedido de destaque, julgamento 
será reiniciado. Os ministros podem 
manter, ou não, seus votos proferidos 
em plenário virtual. 
 
quarta-feira, 9 de março de 2022 
 
Nesta terça-feira, 8, o ministro Nunes 

Marques, do STF, inusitadamente 

pediu destaque na ação que ficou 

conhecida como revisão da vida toda. 

Antes disso, o placar estava em 6 a 5 a 

favor dos aposentados. 

 

Com o pedido, o caso será reiniciado do 

zero em plenário físico, em data a ser 

definida. Os ministros podem manter, 

ou não, seus votos proferidos em meio 

virtual. Quer dizer, quase todos, pois há 

uma exceção, o relator, ministro Marco 

Aurélio. Com efeito, o ministro relator, 

que votou "sim", pela revisão das 

aposentadorias, terá seu voto mantido 

na integralidade. 

 

Nunes Marques, como é bem de ver, 

deverá manter seu voto contrário. 

Todavia, ao levar o caso para o plenário 

físico, o que se dá na prática é o 

adiamento do resultado, que deve se 

manter idêntico, pois os ministros 

certamente estudaram o caso e não 

proferiram seus votos sem uma 

profunda reflexão. 

 

O resultado do julgado irá impactar 

sobremaneira as contas públicas, e eis 

aí o motivo determinante para que o 

caso seja sobrestado.   

 
Nunes Marques pediu destaque e 

interrompeu o julgamento da revisão da 

vida toda.(Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

 

O que é a revisão da vida toda 

 

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 

https://www.migalhas.com.br/quentes/353658/fux-nega-pedido-de-marco-aurelio-e-reinicia-julgamentos-com-destaque
https://www.migalhas.com.br/quentes/353658/fux-nega-pedido-de-marco-aurelio-e-reinicia-julgamentos-com-destaque
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9876.htm
https://www.migalhas.com.br/
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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. 

 

Voto do relator 

 

O ministro aposentado 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. 

 

Em voto-vista no último dia 

25/2, Moraes também acompanhou o 

relator e propôs a tese:  

 

"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." 

 

Divergência 

 

Nunes Marques, que depois mudou seu 

voto e pediu destaque, foi quem 

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 

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
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/2/769B14B7E62F1C_voto-alexandre.pdf
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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". 

 

"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

/361054/revisao-da-vida-toda-nunes-

marques-pede-destaque-e-decisao-e-

adiada  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/6/99E54BE9612F07_voto-nunes.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5945131
https://www.migalhas.com.br/quentes/361054/revisao-da-vida-toda-nunes-marques-pede-destaque-e-decisao-e-adiada
https://www.migalhas.com.br/quentes/361054/revisao-da-vida-toda-nunes-marques-pede-destaque-e-decisao-e-adiada
https://www.migalhas.com.br/quentes/361054/revisao-da-vida-toda-nunes-marques-pede-destaque-e-decisao-e-adiada
https://www.migalhas.com.br/quentes/361054/revisao-da-vida-toda-nunes-marques-pede-destaque-e-decisao-e-adiada
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Revisão da vida toda: Conheça 
possíveis efeitos da decisão 
do STF 
 
Advogado explica quem terá direito a 
pedir a revisão caso o placar no 
Supremo seja mantido e quais cuidados 
devem ser tomados. 
 
quarta-feira, 9 de março de 2022 
 
Nesta terça-feira, 8, o caso que ficou 

conhecido como revisão da vida toda 

teve uma mudança repentina no STF. 

Todos os ministros já haviam votado e o 

placar estava 6 a 5 a favor dos 

aposentados. Eis que, a poucos minutos 

do fim do julgamento, Nunes 

Marques pediu destaque e retirou o 

processo do plenário virtual. Agora, 

será reiniciado do zero em plenário 

físico, em a data a ser definida. 

 

Os ministros podem manter, ou não, 

seus votos proferidos em meio virtual. 

Quer dizer, quase todos, pois há uma 

exceção, o relator, ministro Marco 

Aurélio. Com efeito, o ministro relator, 

que votou "sim", pela revisão das 

aposentadorias, terá seu voto mantido 

na integralidade. 

 

 
Julgamento será reiniciado no plenário 

físico do STF.(Imagem: Fellipe 

Sampaio/SCO/STF) 

 

O que é a revisão da vida toda 

Muito tem se falado sobre a revisão da 

vida toda, mas o que de fato ela é? 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, o Supremo 

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. 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/361054/revisao-da-vida-toda-nunes-marques-pede-destaque-e-decisao-e-adiada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9876.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Em agosto do ano passado, foi 

reconhecida a repercussão geral da 

matéria. 

 

Quem tem direito à revisão da 

vida toda? 

 

Sobre o assunto, Migalhas entrevistou o 

advogado Fabio Zambitte, do 

escritório Fabio Zambitte Ibrahim 

& Associados e especialista em 

Direito Previdenciário. Ele explica que, 

se mantido o entendimento favorável 

aos segurados, as pessoas que se 

aposentaram dentro da regra 

transitória terão direito a pedir a 

revisão. No entanto, o profissional 

afirma que é importante analisar se vale 

isso vale a pena. 

 

Como pedir a revisão da vida 

toda? 

 

Caso o STF mantenha o placar do 

julgamento e os aposentados possam 

pedir a revisão, Zambitte diz que é 

necessário procurar a Justiça, já que o 

INSS ainda não acata este tese 

administrativamente. 

 

Cuidados a serem tomados 

 

De acordo com o advogado, em ações 

previdenciárias e revisões é sempre 

preciso tomar cuidado para não cair em 

golpes. Zambitte dá a dica: "procure um 

profissional de confiança, que tenha 

alguma indicação e contrato prévio que 

esclareça detalhadamente o que será 

feito". 

 

 Clique aqui para assistir uma 

explicação completa sobre a 

revisão da vida toda. 

 

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

/361059/revisao-da-vida-toda-

conheca-possiveis-efeitos-da-decisao-

do-stf  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/fabio-zambitte
https://www.youtube.com/watch?v=WW4pF-5hWl0
https://www.migalhas.com.br/quentes/361059/revisao-da-vida-toda-conheca-possiveis-efeitos-da-decisao-do-stf
https://www.migalhas.com.br/quentes/361059/revisao-da-vida-toda-conheca-possiveis-efeitos-da-decisao-do-stf
https://www.migalhas.com.br/quentes/361059/revisao-da-vida-toda-conheca-possiveis-efeitos-da-decisao-do-stf
https://www.migalhas.com.br/quentes/361059/revisao-da-vida-toda-conheca-possiveis-efeitos-da-decisao-do-stf
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TRF3: concessionárias 
substituídas podem excluir 
ICMS-ST da base do PIS/Cofins 
 
Trata-se de um filhote da ‘tese do 
século’, que excluiu o ICMS da base de 
cálculo do PIS/Cofins 
 
ARTHUR GUIMARÃES 
SÃO PAULO 
09/03/2022 05:59 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Por maioria, a 6ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região (TRF3) 

reconheceu o direito da Atri Fiat e outras 

concessionárias, quando na qualidade 

de substituídas, à exclusão do valor do 

ICMS-ST da base de cálculo do 

PIS/Cofins e autorizou a compensação 

dos valores indevidamente recolhidos. 

 

As empresas argumentaram fazer jus 

aos créditos, pois eles independem da 

incidência da contribuição de 

PIS/Cofins sobre o montante do ICMS-

ST — recolhido por montadora em etapa 

de anterior. Acrescentaram ainda que o 

valor do imposto estadual antecipado 

caracteriza custo de aquisição das 

mercadorias adquiridas e destinadas à 

revenda. Leia a íntegra da decisão. 

 

Vencidos, a relatora, desembargadora 

federal Diva Malerbi, e o juiz federal 

convocado Otavio Port votaram pelo 

desprovimento do recurso. Em seu voto, 

a magistrada considerou que a decisão 

agravada encontra respaldo em 

jurisprudência consolidada no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e a questão 

não guarda identidade com 

o julgamento no Superior Tribunal 

Federal (STF) da “tese do século”, o qual 

excluiu o ICMS da base de cálculo do 

PIS/Cofins. 

 

O desembargador federal Souza Ribeiro 

julgou de outra maneira e puxou a 

divergência, no que foi acompanhado 

pelos votos dos desembargadores 

federais Johonsom Di Salvo e Nery 

Junior. Segundo Ribeiro, o Supremo não 

fez distinção em relação ao contribuinte 

direto ou em substituição tributária ao 

fixar a tese.  Declarou também que o STF 

acolheu parcialmente embargos de 

declaração, “para modular os efeitos do 

julgado, fixando como marco temporal a 

data da sessão de julgamento de 

15.03.2017 para aplicação do 

entendimento firmado no RE 574.706, 

admitida a produção de efeitos 

retroativos para as ações judiciais e 

administrativas protocoladas até o 

julgamento do mérito do RE”. 

 

Filhote da ‘tese do século’ 
 
Fernanda Lains Higashino, sócia do 

Bueno & Castro Tax Lawyers, explicou 

que questão se trata de um “filhote da 

tese do século”, uma vez que o ICMS-

ST nada mais é do que o ICMS comum 

recolhido por antecipação. Diante disso, 

“o racional da ‘tese do século’ se aplica 

também ao ST, justamente pelo fato de 

os tributos serem os mesmos”. 

 

O entendimento, porém, ainda não está 

uniformizado. A 1ª Seção do STJ 

reconheceu alguns dos recursos 

https://www.jota.info/autor/arthur-guimaraesjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/trf3-substituidas-excluir-icms-st-pis-cofins-09032022#respond
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especiais como repetitivos e determinou 

a suspensão das ações em segunda 

instância e/ou fundadas no próprio 

Tribunal envolvendo o tema. A análise 

da matéria ficará a cargo do pleno da 

corte. 

 

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 
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O verdadeiro valor da 
Eletrobras 
 
Capitalização fará renascer uma 
companhia brasileira moderna, pronta 
para atuar em um mercado novo 
 
RODRIGO FERREIRA 
09/03/2022 05:30 
 
comentários 

Edifício da Eletrobras. Crédito: 

Eletrobras/Divulgação 

 

Dentro do processo de capitalização 

da Eletrobras, é importante refletir 

sobre qual o verdadeiro valor dessa 

empresa para o país e para a economia 

nacional. Pode não parecer, mas a 

transformação da empresa em 

uma corporation faz parte também do 

imprescindível processo de 

modernização em curso do setor elétrico 

brasileiro. 

 

O fato é que a MP 579, amplamente 

conhecida no setor elétrico por ter 

causado um aumento tarifário 

equivalente a três vezes a inflação do 

período, transformou grande parte da 

energia de usinas da Eletrobras nas 

chamadas “cotas”, transferindo para o 

consumidor o custo de mais de R$ 100 

bilhões referentes ao risco hidrológico 

dessas usinas. Consumidor que nem 

sabe, tampouco possui os instrumentos 

necessários para gerir esse risco, que 

jamais deveria ser seu. 

 

O pulo do gato é que apenas com o 

processo de capitalização será possível 

que a empresa altere seu regime de 

concessão para o regime de produção 

independente e com isso libere tais 

“cotas” de energia, retirando o risco 

hidrológico do consumidor e ganhando 

a liberdade para gerir e renegociar no 

mercado a energia dessas usinas hoje 

“cotizadas”. 

 

Essa operação vai injetar no mercado 

cerca de 6,4 GWmed, o equivalente à 

energia de Belo Monte e Xingó somadas, 

algo fundamental para acelerar a 

possibilidade de livre contratação por 

todos os consumidores de energia, 

conforme propõe o PL 414/2021, em 

fase final de tramitação no Congresso 

Nacional. Ou seja, a descotização das 

usinas da Eletrobras é peça-chave na 

urgente abertura do mercado de energia 

elétrica para todos os brasileiros. 

 

Isso, por si só, já agrega grande valor 

para a sociedade, na medida em que, 

num mercado de energia mais racional e 

eficiente, como o mercado livre, não 

cabe ao consumidor gerenciar riscos do 

gerador, tampouco não ter acesso a essa 

energia diretamente. Para o 

consumidor, portanto, a capitalização 

tem um valor enorme. 

 

Da ótica de investimentos, sem 

considerar Angra 3, a Eletrobras perdeu 

capacidade de investir, reduzindo a 

média anual de R$ 11 bilhões até 2016 

para cerca de R$ 3 bilhões entre 2018 a 

2020. Para comparar, 

uma corporation europeia presente em 

20 países, inclusive no Brasil, planeja 

investir no mundo cerca de R$ 30 

bilhões por ano. 
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Desde 2014 a Eletrobras não disputa 

leilões para construção de novos 

projetos de geração e transmissão, 

diminuindo de forma expressiva 

seu market share¸ que passou de 45% 

em 2000 para 28% em 2021 apenas no 

segmento de geração, incluindo Itaipu. 

O mais desafiador é que, para manter 

essa participação, a empresa demandará 

R$ 14 bilhões por ano, ou seja, a 

expectativa é que sua fatia no mercado 

continue a cair, já que a companhia, 

apesar de estar saneada, não tem essa 

capacidade de investimentos. Portanto, 

agrega mais valor para a sociedade 

passar a ser sócia de uma empresa 

privada e em plena expansão ao invés de 

dona majoritária de uma estatal 

estagnada e sem capacidade de 

investimento. 

 

Já da ótica do impacto no preço da 

energia, o processo de capitalização da 

Eletrobras vai injetar mais de R$ 23 

bilhões na União e mais R$ 32 bilhões na 

Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE). Entretanto, é fundamental 

perceber que a Lei 14.182/2021, que 

dispõe sobre a capitalização da empresa, 

cometeu um grande equívoco ao 

destinar o aporte na CDE apenas para os 

consumidores cativos, como se os 

grandes consumidores industriais hoje 

presentes no mercado livre de energia 

não tivessem, nos anos 1970, 1980 e 

1990, desempenhado papel 

fundamental na viabilização econômico-

financeira das usinas da Eletrobras, 

construídas na segunda metade do 

século passado para garantir também o 

crescimento industrial do Brasil. 

 

Ainda refletindo sobre o valor a ser pago 

para a União e o aporte na CDE, é 

fundamental perceber que discussões 

sobre valoração da potência das usinas 

da Eletrobras não são razoáveis. É fato 

que ainda não existe no Brasil 

metodologia ou mercado para precificar 

apenas a potência de usinas 

hidrelétricas. 

 

Nos atuais contratos de venda de energia 

decorrentes de leilões regulados, a 

propósito, o que é negociado é a energia 

e sua potência associada. O mesmo 

acontece no regime de cotas atualmente 

praticado pelas usinas da Eletrobras, 

que diz respeito a “cotas de garantia 

física e potência”. Ao vender 

separadamente potência, o preço apenas 

da energia diminui e esperamos que, 

caso algum dia esses dois produtos 

sejam comercializados separadamente 

pelas hidrelétricas, o objetivo não seja 

aumentar o preço final para o 

consumidor, mas sim entregar mais 

segurança ao sistema interligado 

nacional a custos módicos. 

 

A capitalização da Eletrobras fará 

renascer uma companhia brasileira 

moderna, pronta para atuar em um 

mercado novo, capaz de atrair novos 

talentos e retomar seu protagonismo na 

expansão da geração, inclusive de fontes 

renováveis, e transmissão. Uma 

empresa com capacidade para se 

internacionalizar e se tornar uma 

gigante mundial, a exemplo de 

outras corporations internacionais que 

já atuam no setor elétrico do Brasil. Uma 

empresa que será vetor do 

desenvolvimento econômico-social do 

país, transformando nossa economia e 

modernizando o setor elétrico nacional, 

com geração de emprego e renda. Esse é 

o verdadeiro valor da capitalização da 

Eletrobras. 

 

RODRIGO FERREIRA – Presidente-

executivo da Associação Brasileira dos 

Comercializadores de Energia 

(Abraceel) 
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Julgamento da revisão da vida 
toda será reiniciado no 
plenário físico do STF 
 
Nunes Marques pediu destaque mesmo 
depois de todos ministros votarem. 
Pelas regras, voto de Marco Aurélio 
seria desconsiderado 
 
KALLEO COURA 
FLÁVIA MAIA 
SÃO PAULO 
09/03/2022 00:17Atualizado em 
09/03/2022 às 08:55 
 
comentários 

Ministro Nunes Marques / Crédito: 

Nelson Jr./SCO/STF 

 

Mesmo depois de todos os onze 

ministros apresentarem seus votos no 

julgamento da revisão da vida toda, o 

ministro Nunes Marques, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), pediu destaque 

do plenário virtual. Com isso, o 

julgamento, que estava 6 a 5 a favor dos 

aposentados, será reiniciado no plenário 

físico. 

 

Com a manobra, o voto do relator Marco 

Aurélio Mello, de acordo com as regras 

do plenário virtual, não seria 

aproveitado e o novo ministro, André 

Mendonça, ex-AGU, poderá votar e 

alterar o placar. Mas alguns ministros, 

que consideraram o destaque como uma 

tentativa de manipular o resultado do 

julgamento, articulam uma questão de 

ordem para manter o voto de Marco 

Aurélio, a favor dos beneficiários. 

 

O julgamento sobre a revisão da vida 

toda ocorre no RE 1.276.977. Neste 

processo, segurados do INSS buscam 

recalcular suas aposentadorias 

incluindo, na composição da média 

salarial, contribuições previdenciárias 

realizadas antes de julho de 1994. Isso 

porque, em 1999, uma reforma na 

legislação previdenciária mudou as 

fórmulas de cálculo dos benefícios e 

definiu que, para pessoas que já 

contribuíam com o INSS naquela época, 

os pagamentos antes do Plano Real 

(1994) não seriam considerados. 

 

Na última sexta-feira (4/3),  o ministro 

Alexandre de Moraes havia 

desempatado o julgamento e votado a 

favor dos aposentados. Moraes 

acompanhou o relator, ministro Marco 

Aurélio, já aposentado, e o 

entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) sobre o assunto, no sentido 

de que o segurado do INSS tem, diante 

de mudanças nas regras previdenciárias, 

o direito de optar pela regra que lhe seja 

mais favorável. Ou seja, uma vitória para 

os beneficiários e uma derrota para o 

governo. Leia a íntegra do voto de 

Alexandre de Moraes. 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e nota técnica do 

Ministério da Economia, o impacto de 

autorizar a ‘revisão da vida toda’ para os 

cofres públicos é de R$ 46,4 bilhões ao 

longo de dez anos. Conforme informou o 

jornal o Estado de S. Paulo, a União 

atualizou os cálculos do impacto aos 

cofres públicos para R$ 360 bilhões em 

15 anos. 
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O grupo “Lesados pelo INSS Revisão da 

Vida Toda” contesta a previsão do órgão 

federal e contratou estatísticos e 

matemáticos, que estimam impacto 

econômico entre R$ 2,7 bilhões e R$ 5,5 

bilhões nos gastos federais com 

Previdência, conforme a mediana do 

indicador de inflação. 

 

O relator, Marco Aurélio, havia opinado 

que não é legítima a imposição de regra 

de transição mais gravosa que a 

definitiva. “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”, ponderou. Leia a 

íntegra do voto do relator. 

 

O relator propôs 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”. Os ministros 

Edson Fachin, Cármen Lúcia, Rosa 

Weber e Lewandowski acompanharam 

Marco Aurélio. 

 

A divergência 
 
O ministro Nunes Marques, responsável 

pelo destaque, havia aberto a 

divergência, argumentando que o 

recurso sequer deveria ser conhecido 

por uma questão formal, não fosse um 

erro cometido pelo STJ. Para Marques, a 

Corte, ao acolher a tese da revisão da 

vida toda, de certa forma entendeu ser 

inconstitucional a regra de transição da 

Lei 9.876/1999. Porém, sustenta o 

ministro, a decisão foi proferida pela 

Primeira Seção do STJ, quando somente 

o Órgão Especial é quem poderia 

declarar uma norma inconstitucional. 

 

No mérito, Marques entende que a tese 

não deve prosperar porque entende ser 

uma falsa premissa o fato de que seria 

mais vantajoso para o segurado 

considerar o cálculo de todo o período de 

contribuição, inclusive antes de 1994. 

Segundo o magistrado, os trabalhadores 

tendem a ter maiores salários na fase 

mais madura da vida, e não no começo 

de carreira laboral, de sorte que, em tese, 

considerar todo o período contributivo é 

incluir no cálculo as suas primeiras e 

presumivelmente menores 

remunerações. Marques ainda destacou 

os impactos aos cofres públicos que a 

autorização da revisão da vida toda 

poderia causar. Leia a íntegra do 

voto de Nunes Marques. 

 

Assim, o ministro votou por dar 

provimento ao recurso do INSS e propôs 

a seguinte tese de repercussão geral: “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 ”. Foi 

acompanhado pelos ministros Toffoli, 

Barroso, Fux e Gilmar Mendes. 

 

O que é a revisão da vida toda? 
 
Em 1999, foi promulgada a Lei 9.876, 

uma reforma previdenciária que criou 

duas fórmulas para apuração da média 

salarial, sobre as quais são calculadas as 

aposentadorias. A regra geral definiu 

que, para trabalhadores que 

começassem a contribuir a partir de 27 

de novembro de 1999, o cálculo da 

previdência deveria ser sobre 80% dos 
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recolhimentos mais altos desde o início 

das contribuições. 

 

Mas a mesma lei fixou uma regra de 

transição para quem já era contribuinte: 

o benefício deveria ser calculado a partir 

das contribuições realizadas a partir de 

julho de 1994 (quando foi instituído o 

Plano Real). No STF, os segurados visam 

uma revisão, para incluir nos cálculos 

todo o período de contribuição do 

segurado, e não só após 1994. Dessa 

forma, beneficiaria os segurados que 

tiveram as maiores contribuições antes 

desse período. 

 

Até 1994, o país tinha uma alta inflação 

devido às mudanças frequentes de 

moedas. Naquele ano, foi instituído o 

Plano Real. A Lei 9.876/1999 então 

definiu que iriam ser considerados os 

salários a partir de julho de 1994. No 

entanto, algumas pessoas tiveram suas 

maiores contribuições antes de 1994. 

Então quando elas começaram a se 

aposentar depois disso, tiveram 

benefícios menores do que poderiam ter. 

E muitas pessoas passaram a entrar no 

Judiciário para pleitear que a 

aposentadoria considerasse todo o 

histórico contributivo, e não apenas de 

1994 para frente. 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu, em 2019, pela validade da 

“revisão da vida toda”, autorizando que, 

quando mais vantajosa, os segurados 

teriam direito ao cálculo da média 

aritmética simples dos maiores salários 

de contribuição correspondentes a 80% 

de todo o período contributivo, e não só 

a partir do Plano Real. O INSS recorreu 

ao STF por meio do recurso 

extraordinário que está sendo julgado 

agora. 

 

Na ocasião, o STJ fixou a seguinte tese: 

“Aplica-se a regra definitiva prevista no 

art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na 

apuração do salário de benefício, 

quando mais favorável do que a regra de 

transição contida no art. 3o. da Lei 

9.876/1999, aos Segurado que 

ingressaram no Regime Geral da 

Previdência Social até o dia anterior à 

publicação da Lei 9.876/1999″. 
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Brasil 

Inflação de “porta de fábrica" 
atinge 1,18% em janeiro e 
acumula 25,51% em 12 
meses, diz IBGE 
 
Das 24 atividades acompanhadas pelo 
instituto para formar o Índice de Preços 
ao Produtor, 18 tiveram alta de preços 
em janeiro 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — 
Rio 
08/03/2022 09h44  Atualizado há 17 
minutos 

 
A chamada inflação de “porta de 

fábrica”, sem impostos e fretes, teve alta 

de 1,18% em janeiro, frente a dezembro, 

segundo o Índice de Preços ao 

Produtor (IPP), calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Em dezembro, os 

preços tinham recuado 0,08% frente ao 

mês anterior (dado revisado a partir de 

variação inicial de -0,12%). 

 

No resultado acumulado em 12 meses 

até janeiro, a alta foi de 25,51%. Em 

2021, a alta foi de 28,45% (dado revisado 

a partir de variação inicial de 28,39%). 

 

Das 24 atividades acompanhadas pelo 

IPP, 18 tiveram alta de preços em 

janeiro. Em dezembro de 2021, 17 

atividades haviam tido variação positiva. 

 

O IPP da indústria é formado por dois 

índices: o da indústria de transformação 

e o da indústria extrativa. A taxa na 

indústria de transformação ficou em 

0,75% em janeiro, ante 0,67% em 

dezembro (dado revisado de 0,63%). Já 

o IPP da indústria extrativa foi de 9,54% 

em janeiro, após deflação de 12,77% em 

setembro. 

 

Segundo o IBGE, o maior destaque para 

a alta do IPP em janeiro veio da indústria 

extrativa, que respondeu por 0,46 ponto 

percentual (p.p.) da taxa de 1,18%. 

Também tiveram destaque as atividades 

de refino de petróleo e biocombustíveis, 

com 0,25 p.p., veículos automotores 

(0,15 p.p.) e metalurgia (-0,11 p.p.). 

 

 
IPP da indústria extrativa foi de 9,54% 

em janeiro, após deflação de 12,77% em 

setembro — Foto: Pixabay 

 

Indústrias extrativas 
 
Os preços das indústrias extrativas 

subiram após quatro quedas mensais 

seguidas. Frente a janeiro de 2021, a alta 

foi de 11,30%. 

 

As quedas foram: de 16,48%, em 

setembro, de 2,18%, em outubro, de 

5,21%, em novembro, e de 12,77%, em 

dezembro. 

 

Antes dessa sequência de recuos, no 

entanto, em agosto de 2021, os preços 

eram 82,03% maiores que os de agosto 

de 2020. Em dezembro, essa diferença 

tinha recuado para 13,83%. 

 

O segmento respondeu sozinho por 0,46 

ponto percentual da taxa de 1,18% do 

IPP da indústria geral, ou quase 40% 

(39%) da variação. De acordo com o 

analista da pesquisa Felipe Câmara, o 

desempenho dos preços no setor 
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industrial no primeiro mês de 2022 tem 

ligação com o preço do petróleo e do 

minério de ferro, ambos em alta no 

mercado internacional, e também com 

os maiores custos dos insumos ao longo 

da cadeia produtiva. Os dois são os 

produtos de maior peso na indústria 

extrativa: óleos brutos de petróleo e 

minério de ferro seus concentrados 

(excluindo pelotizado/sinterizado). 

 

“O aumento de preços em relação a 

dezembro acompanha a recuperação 

recente do preço internacional do 

petróleo e do minério de ferro, e o 

acumulado em 12 meses guarda relação 

com as altas mais expressivas nos preços 

destas commodities no 1º semestre de 

2021”, afirma ele, lembrando o efeito ao 

longo da cadeia produtiva. 

 

“Houve também transmissão 

disseminada de maiores custos 

dos insumos ao longo das cadeias 

produtivas, que se encontram 

desarticuladas por paralizações na 

produção, escassez e 

encarecimento de matérias-

primas”, explica. 

 

Para além da indústria extrativa, o 

petróleo também puxou a alta de preços 

na indústria de transformação. A 

atividade de refino de petróleo e 

biocombustíveis teve aumento de 2,26% 

no preço em janeiro e foi a segunda 

maior influência para o resultado geral, 

com 0,25 ponto percentual de impacto, 

ou quase 30% (29,5%) do total. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/08/inflacao-de-porta-de-
fabrica-atinge-118percent-em-janeiro-
e-acumula-2551percent-em-12-meses-
diz-ibge.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Inflação acelera para 0,47% 
na 1ª quadrissemana de 
março, diz FGV 
 
A maior contribuição para o resultado 
do IPC-S partiu do grupo Alimentação, 
cuja taxa de variação positiva passou de 
1,20%, na 4ª quadrissemana de 
fevereiro para 1,65% na 1ª medição de 
março 
 
Por Valor — São Paulo 
08/03/2022 09h14  Atualizado há uma 
hora 

 
O Índice de Preços ao Consumidor 

Semanal (IPC-S) voltou a acelerar, 

para 0,47% na primeira leitura de 

março, vindo de 0,28% na 

imediatamente anterior, a do 

encerramento de fevereiro, e 

acumulando alta de 8,73% nos últimos 

12 meses, informou a Fundação 

Getulio Vargas (FGV) em relatório. 

 

Nesta apuração, seis das oito classes de 

despesa componentes do índice 

registraram acréscimo em suas taxas de 

variação. A maior contribuição para o 

resultado do IPC-S partiu do grupo 

Alimentação cuja taxa de variação 

passou de 1,20%, na quarta 

quadrissemana de fevereiro de 2022 

para 1,65% na primeira quadrissemana 

de março de 2022. Nesta classe de 

despesa, cabe mencionar o 

comportamento do item hortaliças e 

legumes, cujo preço variou 13,71%, ante 

8,44% na edição anterior do IPC-S. 

 

Também registraram acréscimo em suas 

taxas de variação os 

grupos: Transportes (0,07% para 

0,23%), Educação, Leitura e 

Recreação (-0,51% para -

0,17%), Habitação (0,33% para 

0,46%), Saúde e Cuidados Pessoais (-

0,12% para -0,04%) e Vestuário (0,33% 

para 0,35%). 

 

Nestas classes de despesa, vale destacar 

o comportamento dos itens: serviço de 

reparo em automóvel (-0,69% para 

0,52%), passagem aérea (-4,09% para -

1,91%), tarifa de eletricidade residencial 

(-0,73% para -0,33%), artigos de higiene 

e cuidado pessoal (-0,50% para -0,12%) 

e relógios e bijuterias (-0,05% para 

0,37%). 

 

Em contrapartida, os grupos 

Comunicação (0,08% para 0,01%) e 

Despesas Diversas (0,08% para 0,07%) 

apresentaram recuo em suas taxas de 

variação. Nestas classes de despesa, vale 

citar os itens: tarifa de telefone 

residencial (-0,41% para -0,98%) e 

alimentos para animais domésticos 

(0,71% para 0,52%). 

 

O indicador foi calculado com base nos 

preços coletados entre 8 de fevereiro e 7 

de março comparados aos coletados 

entre 8 de janeiro e 7 de fevereiro. 

 

Amanhã, será divulgada a inflação por 

capital pesquisada no período. A 

próxima apuração do IPC-S, relativa à 

chamada segunda quadrissemana de 

fevereiro, será divulgada no dia 16, com 

segmentação regional no dia seguinte. 
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Grupo de despesas alimentação 

registrou inflação de 1,65% na primeira 

quadrissemana de março de 2022 — 

Foto: Free-Photos/Pixabay 

 

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

2022/03/08/inflacao-acelera-para-

047percent-na-1a-quadrissemana-de-

marco-diz-fgv.ghtml  
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Finanças 

PIB da zona do euro cresce 
0,3% no 4º tri e encerra 2021 
com expansão de 5,3% 
 
Eslovênia, que registrou a maior alta do 
PIB na comparação com o trimestre 
anterior, de 5,4%, seguido por Malta, 
com 2,3%, Espanha e Hungria, cada um 
com 2% 
 
Por Olívia Bulla, Valor — São Paulo 
08/03/2022 08h41  Atualizado há uma 
hora 

 
A economia da zona do euro cresceu 

dentro do esperado ao final do ano 

passado. O Produto Interno Bruto (PIB) 

da região da moeda única teve alta de 

0,3% entre outubro e dezembro de 2021 

em relação aos três meses anteriores e 

avançou 4,6% na comparação com o 

quarto trimestre de 2020, segundo 

dados preliminares divulgados hoje pelo 

Eurostat. 

 

Com o resultado, o PIB da zona do euro 

teve expansão de 5,3% no acumulado de 

2021, recuperando-se da queda de 6,4% 

registrada em 2020, quando a pandemia 

da covid-19 afetou a economia da região. 

 

Os resultados referentes ao quarto 

trimestre ficaram em linha com o 

esperado por economistas consultados 

pelo The Wall Street Journal (WSJ). No 

terceiro trimestre de 2021, o PIB da zona 

do euro havia registrado expansão de 

2,3%, em base trimestral, e de +4,0% em 

relação a um ano antes. 

 

Por países, destaque para a Eslovênia, 

que registrou a maior alta do PIB na 

comparação com o trimestre anterior, de 

5,4%, seguido por Malta (2,3%), 

Espanha e Hungria (com 2,0%, cada). 

 

Na outra ponta, destaque para a queda 

da economia irlandesa, de 5,4%), e 

austríaca, de 1,5%. O PIB alemão 

também ficou negativo no período, em 

0,3%. 

 

 
— Foto: Facebook/EBF 

  

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

ia/2022/03/08/pib-da-zona-do-euro-

cresce-03percent-no-4o-tri-e-encerra-

2021-com-expansao-de-

53percent.ghtml  
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Empresas 

Petróleo e metais perto de 
marcas históricas 
 
Guerra na Ucrânia e sanções à Rússia 
podem levar à interrupção de oferta e 
pressionam preços 
 
Por Stella Fontes — De São Paulo 
08/03/2022 05h02  Atualizado há 24 
minutos 

 
Petróleo, minério de ferro, níquel e 

outras commodities metálicas iniciaram 

a semana com forte valorização, 

refletindo desdobramentos efetivos e 

potenciais da guerra na Ucrânia e das 

sanções impostas pela comunidade 

internacional à Rússia. Enquanto o 

petróleo quase tocou os US$ 140 por 

barril durante o dia, depois de Estados 

Unidos indicarem que podem proibir a 

compra do óleo russo, o níquel chegou a 

marcar valorização de 90%, ambos 

retornando às máximas vistas há 14 ou 

15 anos com os receios renovados de 

ruptura na oferta global. 

 

 “A recuperação global, antes da guerra, 

já havia impulsionado os preços das 

commodities de maneira significativa, à 

medida que o equilíbrio entre oferta e 

demanda se desestabilizou”, comentou o 

estrategista de ações do Julius Baer, 

Leonardo Pellandini, em nota a clientes. 

Para ele, os preços desses insumos 

seguirão em alta se houver continuidade 

da pressão inflacionária. “No entanto, 

nossos analistas de commodities veem 

potencial de queda para os principais 

metais em relação aos níveis atuais, 

mantendo o desempenho do setor 

limitado. O mesmo vale para as 

empresas de petróleo e gás, cujos ganhos 

se descolaram da forte alta do petróleo”, 

escreveu. 

 

Depois de superar os US$ 139 por barril 

no meio do dia, a cotação do Brent para 

maio perdeu força e encerrou a segunda-

feira com alta de 4,3%, a US$ 123,21 o 

barril, em Londres. O WTI para abril, 

por sua vez, avançou 3,2%, para US$ 

119,40 o barril em Nova York. 

 

Diante dos riscos de interrupção do 

suprimento de óleo pela Rússia, o UBS 

elevou as estimativas para a commodity 

a US$ 125 por barril para junho (de US$ 

95 anteriormente), US$ 115 o barril para 

setembro e US$ 105 para dezembro 

(frente a US$ 100 antes). Contudo, caso 

o conflito entre Rússia e Ucrânia se 

agrave, o banco vê espaço para que as 

cotações alcancem US$ 150 por barril. 

 

Na Bolsa de Metais de Londres (LME), 

os contratos de níquel para três meses 

encerraram o dia com alta de 76%, para 

US$ 50.925 a tonelada, depois de terem 

tocado a marca de US$ 55.000 mais 

cedo. A Rússia responde por cerca de 

10% da oferta global de níquel, que é 

usado principalmente e, baterias e no 

aço inoxidável. 

 

Para a equipe de análise do BTG Pactual, 

as ações da Vale deveriam refletir a 

trajetória recente de valorização do 

metal. “Não estamos afirmando que os 

preços do níquel são sustentáveis nos 

níveis atuais, mas reiteramos a avaliação 

de que a unidade de metais básicos da 

Vale está mal precificada”, escreveram, 

em nota a clientes. Para os analistas, o 

rali do níquel pode levar a uma revisão 

para cima dos ganhos estimados para a 

mineradora, “que está subvalorizada”. 

 

Acompanhando a escalada das demais 

commodities, o minério de ferro voltou a 

disparar no mercado à vista nesta 
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segunda-feira. Segundo a publicação 

especializadas Fastmarkets MB, o 

minério com teor de 62% de ferro 

encerrou o dia com valorização de 5,7% 

no porto de Qingdao, para US$ 161,65 a 

tonelada, o maior preço desde meados 

de agosto. 

 

Com esse desempenho, a principal 

matéria-prima do aço acumula ganho de 

17% em março. No ano, a alta se 

aproxima de 34%. Na Bolsa de 

Commodity de Dalian, os contratos mais 

negociados, para maio, subiram 7,1%, a 

870 yuan (US$ 137,69) a tonelada, nível 

mais elevado desde o fim de agosto. 

 

A guerra na Ucrânia pode ter diferentes 

reflexos sobre o minério. Do lado da 

oferta, a avaliação é que o suprimento de 

pelotas de alto forno pode ser afetado 

uma vez que Rússia e Ucrânia exportam, 

juntas, 25 milhões de toneladas por ano, 

de um mercado de 80 milhões de 

toneladas no total. 

 

Além disso, segundo o chefe de análise 

da consultoria Mysteel, Wang Jianhua, 

os preços domésticos do aço na China 

podem se recuperar ao longo deste mês, 

impulsionados pela demanda que tende 

a ser mais forte. De acordo com a 

Reuters, analistas da Huatai Futures 

estimam que os russos respondam por 

10% do comércio global de aço, 

enquanto Ucrânia participaria com 4% 

desse mercado. A menor oferta de 

produtos siderúrgicos dos dois países 

poderá ser suprida pelos chineses. 

 

Segundo a Mysteel, o consumo diário de 

finos de minério importados nas 64 

siderúrgicas chinesas acompanhadas 

subiu 8,2%, na terceira semana 

consecutiva de alta, para 511,8 mil 

toneladas na última semana. Já os 

estoques de finos de minério, conforme 

a consultoria, permaneceram estáveis 

nas usinas monitoradas. 

 

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

cia/2022/03/08/petroleo-e-metais-

perto-de-marcas-historicas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Penhora de bem de família: 
STF corrige placar de 
julgamento no Plenário 
Virtual 
 
Por erro do sistema, voto que formaria 
maioria a favor da penhora de bem de 
fiador em locação comercial foi 
computado indevidamente 
 
Por Beatriz Olivon, Valor — Brasília 
07/03/2022 19h17  Atualizado há 13 
horas 

 
Na tarde de hoje, aparecia no Plenário 

Virtual do Supremo Tribunal Federal 

(STF) maioria de votos para 

que locadores de imóveis 

comerciais possam penhorar bem 

de família do fiador de contrato de 

inadimplente. Seis dos 

onze ministros teriam votado dessa 

forma. O placar, porém, 

foi corrigido — mas ainda mostra 

vantagem aos locadores (cinco votos a 

quatro). Por um erro do sistema, foi 

computado o voto do ministro André 

Mendonça, que, de acordo com a 

Corte, só deve apresentar seu 

posicionamento amanhã. 

 

O tema é julgado com repercussão 

geral, portanto, a decisão servirá de 

orientação para as instâncias inferiores 

do Judiciário. Faltam dois votos , mas 

a análise tem até o dia de amanhã para 

ser concluída ou suspensa. 

 

Os ministros julgam o assunto por meio 

de um recurso apresentado por um 

fiador contra decisão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ-SP). Os 

desembargadores permitiram a penhora 

de um imóvel, o único bem da família, 

para a quitação do contrato de aluguel 

(RE 1307334). 

 

O fiador afirma, no processo, que a 

locação comercial tem que ser tratada de 

forma diferente da locação residencial — 

situação em que os ministros já 

permitiram a penhora de bem de 

família. O direito à moradia, que valeria 

tanto para o fiador como para o dono do 

imóvel residencial, diz, não se aplica a 

esse caso. 

 

Empresas que atuam no setor de locação 

afirmam que cerca de 90% dos contratos 

de aluguel firmados com micro, 

pequenas e médias empresas têm a 

fiança como garantia. Com eventual 

decisão contra a penhora, a situação vai 

mudar e pode resultar em 

encarecimento dos alugueis. 

 

 
Veja os bairros com melhor 

rentabilidade de aluguel no Rio e em São 

Paulo — Foto: Getty Images 

 

Só no STF há 146 

recursos extraordinários de fiadores 

contra decisões do TJ-SP sobre essa 

mesma matéria. Há 236 

casos sobrestados no país sobre o 

assunto. 

 

A Lei nº 8.009, de 1990, prevê exceções 

à impenhorabilidade do bem de família. 

Uma delas (artigo 3º, inciso VII) 

estabelece que a impenhorabilidade é 

oponível em qualquer processo de 

execução civil, fiscal, previdenciária, 
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trabalhista ou de outra natureza, salvo se 

movida por obrigação decorrente de 

fiança concedida em contrato de 

locação. 

 

Votos 

 

Para o relator, ministro Alexandre de 

Moraes, a finalidade da norma é não 

restringir a possibilidade de fiança em 

locação daqueles fiadores que se 

apresentassem com um único imóvel. O 

relator lembrou do julgamento do tema 

295 em que o STF decidiu que é 

constitucional penhora de bem de 

família e distinguiu do caso concreto, de 

locação comercial. Para Moraes, a 

previsão legal não faz distinção quanto à 

locação residencial ou comercial para 

excepcionar a penhorabilidade do bem 

de família do fiador. 

 

O voto de Moraes foi acompanhado 

pelos ministros Luís Roberto Barroso, 

Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e 

Gilmar Mendes. Divergiram os 

ministros Edson Fachin, Rosa Weber, 

Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. 

Fachin citou precedentes das duas 

turmas da Corte no mesmo sentido. 

 

A possibilidade de penhora do único 

imóvel residencial familiar na locação 

comercial esvaziaria o conteúdo do 

direito à moradia e atingiria seu núcleo 

essencial já que o direito à moradia 

prevalece em relação à livre iniciativa, 

que pode ser protegida de outras formas, 

segundo o voto divergente de Fachin. 

“Certamente todos conhecemos alguém 

que prestou fiança ou aval para amigo 

em dificuldade financeira para depois 

enfrentar dissabores indesejados”, 

afirma o ministro Ricardo 

Lewandowski. 

 

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

a/2022/03/07/stf-maioria-valida-

penhora-de-bem-de-famlia-de-fiador-

em-locao-comercial.ghtml  
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Economia 

Quais são as opções do 
governo para frear a alta da 
gasolina? Entenda o que está 
em jogo 
 
Congelar preço ou subsidiar 
combustíveis com até R$ 37 bilhões 
estão entre as possibilidades 

 
Manoel Ventura, Geralda Doca, Daniel 
Gullino e Bruno Rosa 
08/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
08/03/2022 - 07:15 
 

Ala política avalia que é preciso frear a 

alta nos preços das bombas em razão do 

impacto eleitoral da medida Foto: Pablo 

Jacob / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA E RIO - Após a disparada do 

preço do petróleo em razão da invasão 

da Ucrânia pela Rússia, o governo 

estuda formas de frear a alta de 

combustíveis. Em um movimento que 

seria impensável há alguns meses, o 

presidente Jair Bolsonaro afirmou que 

vai alterar a política de preços da 

Petrobras, questão que até então era 

considerada tabu. 

 

O modelo final deve ser definido hoje. 

Na mesa, há propostas que vão desde o 

simples congelamento — no qual a 

estatal pagaria a conta, ainda que em 

caráter temporário — até o uso dos 

dividendos pagos pela petroleira à União 

para subsidiar o valor nas bombas. 

 

Esta segunda hipótese ganhou força nas 

discussões entre técnicos na noite de 

ontem e envolveria até o limite de R$ 37 

bilhões. Segundo integrantes da equipe 

econômica, o cenário eleitoral, com o 

presidente em desvantagem nas 

pesquisas, pesa na busca de uma solução 

rápida. 

 

— Leis feitas erradamente lá atrás 

atrelaram o preço do barril produzido 

aqui e o preço lá de fora. Esse é o grande 

problema, nós vamos buscar solução 

para isso de forma bastante responsável 

— afirmou Bolsonaro, ontem, em uma 

crítica à política de preços. 

 

Técnicos dos ministérios de Minas e 

Energia, da Economia e da Casa Civil 

começaram a desenhar uma solução 

com subsídio temporário. Depois do 

lucro da Petrobras alcançar R$ 106,6 

bilhões no ano passado, a União deve 

receber em dividendos um total de R$ 

37,3 bilhões. 

 

Este é o limite para ajudar a segurar o 

preço de diesel, gasolina e gás de cozinha 

por um período de três a seis meses. 

 

Pesa a favor da hipótese de subsídio ao 

produto nas discussões do governo o 

fato de que o mercado não é abastecido 

somente pela Petrobras, mas também 

por importadores, que atendem 30% do 

mercado. Dessa forma, a medida teria 

caráter setorial. 

 

Planalto e Congresso 

 

O modelo seria similar ao adotado em 

2018, quando o governo subsidiou o 

preço do diesel para acabar com a greve 

dos caminhoneiros. A diferença é que 

não seria dinheiro propriamente do 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-discute-subsidio-de-37-bi-para-combustiveis-25423000
https://oglobo.globo.com/economia/governo-discute-subsidio-de-37-bi-para-combustiveis-25423000
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-registra-lucro-liquido-recorde-de-106668-bilhoes-em-2021-1-25406995
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-registra-lucro-liquido-recorde-de-106668-bilhoes-em-2021-1-25406995
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-vai-elevar-pagamento-de-dividendos-para-exercicio-de-2021-total-chega-r-1014-bilhoes-1-25407189
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-vai-elevar-pagamento-de-dividendos-para-exercicio-de-2021-total-chega-r-1014-bilhoes-1-25407189
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Orçamento, portanto, a iniciativa não 

afetaria o teto de gastos (regra que limita 

o aumento das despesas públicas), mas 

sim dos dividendos pagos pela estatal. 

 

O ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, confirmou ao GLOBO que 

a medida está em discussão. 

 

— Isso é apenas uma possibilidade de 

medida, que ocorreu em maio de 2018, 

dentre outras que, inclusive, estão em 

tramitação no Congresso — disse o 

ministro. 

 

O Ministério da Economia, comandado 

por Paulo Guedes, resiste à ideia de 

subsidiar todos os combustíveis. Mas 

sabe que será difícil segurar a pressão 

por uma resposta ao aumento histórico 

nos preços do petróleo no mercado 

internacional. A pressão vem não só do 

Palácio do Planalto, mas também do 

Congresso. O presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), já sinalizou que 

apoiaria a medida. 

 

Para David Zylberzstajn, ex-diretor-

geral da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), as duas alternativas em 

discussão teriam impacto negativo para 

o país. 

 

— São medidas essencialmente 

eleitorais. O câmbio é o grande vilão. Os 

combustíveis estão caros no Brasil e em 

todo o mundo. Não há como escapar 

desse cenário. Adotar medidas para 

subsidiar o preço é pior, pois vamos, a 

médio e longo prazos, pagar mais caro, 

pois o governo vai subsidiar quem anda 

de carro — afirmou. — Quando se fala 

dos dividendos da Petrobras, o recurso é 

do Tesouro. E o ideal é usar esse 

dinheiro da melhor forma para a 

sociedade. 

 

De outro lado, a Petrobras aguarda 

autorização do governo para reajustar os 

preços, com uma defasagem em relação 

ao praticado no mercado internacional 

na faixa de 30%. A expectativa, segundo 

fontes próximas da estatal, é de uma 

definição nos próximos dias. O último 

reajuste foi anunciado em 14 de janeiro, 

e desde então o preço do barril disparou. 

 

Auxiliares de Bolsonaro adotaram o 

discurso de que a estatal precisa “abrir 

mão de parte do seu lucro colossal” em 

um momento de guerra. O cálculo 

também é político, à medida que pré-

candidatos ao Planalto têm defendido 

abertamente maior controle sobre os 

preços. 

 

Dispositivo de calamidade 

 

Legalmente, um dos caminhos viáveis 

para segurar o preço dos combustíveis 

seria incluir um dispositivo de 

calamidade por fator externo (no caso, a 

guerra) em um projeto em discussão no 

Senado. Isso justificaria um 

congelamento temporário. 

 

 O projeto em questão está sob a 

relatoria do senador Jean Paul Prates 

(PT-RN) e traz algumas diretrizes para a 

política de preços internos dos 

combustíveis, incluindo a redução da 

volatilidade. Ele deve ser votado nesta 

semana. 

 

Já a equipe econômica avalia que o 

caminho é mudar tributos que incidem 

sobre combustíveis e espaçar mais o 

repasse do preço internacional às 

bombas. A solução “daria tempo” à 

guerra: se o conflito se resolver em 

algumas semanas, as cotações 

tenderiam a se estabilizar. 

 

Há uma articulação do governo para 

incluir, em acordo com o Ministério da 

https://oglobo.globo.com/economia/sao-medidas-essencialmente-eleitorais-diz-ex-diretor-da-anp-sobre-opcoes-para-conter-alta-dos-combustiveis-25423117
https://oglobo.globo.com/economia/sao-medidas-essencialmente-eleitorais-diz-ex-diretor-da-anp-sobre-opcoes-para-conter-alta-dos-combustiveis-25423117
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Economia, a desoneração de PIS/Cofins 

sobre o diesel no projeto de Prates. A 

medida deve drenar R$ 18 bilhões dos 

cofres públicos e teria impacto de cerca 

de R$ 0,60 por litro nas bombas. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/quais-sao-as-opcoes-do-
governo-para-frear-alta-da-gasolina-
entenda-que-esta-em-jogo-25423223  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Guerra na Ucrânia: Preços do 
gás disparam após Rússia 
ameaçar suspender 
fornecimento na Europa 
 
Contratos futuros subiram mais de 30% 
nesta terça-feira. UE busca alternativas 
para reduzir dependência do bloco do 
gás russo 
 
Bloomberg 
08/03/2022 - 08:01 / Atualizado em 
08/03/2022 - 08:58 
 

Fábrica de gás Yamal, operada pela 

Novatek, um dos maiores produtores 

independentes de gás natural da Rússia 

Foto: Andrey Rudakov / Bloomberg 

 

LONDRES — Os preços do gás 

dispararam após a Rússia ameaçar 

cortar o fornecimento para a Europa 

como parte de sua resposta às sanções 

impostas pela invasão da Ucrânia, um 

movimento que poderia aumentar a 

turbulência nos mercados de energia e 

tornar os preços ao consumidor ainda 

mais altos. Os contratos futuros de gás 

subiram mais de 30% nesta terça-feira, 

antes de reduzir os ganhos. 

 

A ameaça de Moscou acontece no 

momento em que a União Europeia 

busca alternativas para se tornar menos 

dependente do gás russo. 

Em um discurso televisionado na noite 

de segunda-feira, o vice-primeiro-

ministro Alexander Novak,  que também 

é responsável pelos assuntos de energia, 

afirmou que Rússia tem o direito de 

tomar ações que “espelhem” as sanções 

impostas à economia do seu país e 

alertou que poderia interromper os 

fluxos para a Alemanha ao longo do 

gasoduto Nord Stream1. 

 

Novak acrescentou  que nenhuma 

decisão de desligar o Nord Stream 1 

havia sido tomada até o momento e que 

o gasoduto está operando “em sua 

capacidade total”. 

 

Dependência de fontes de energia 
russas 
 
A UE está tentando se antecipar a 

qualquer movimento por parte de 

Moscou, e pode anunciar nesta terça-

feira um plano para reduzir a 

dependência do bloco do gás da Rússia. 

A UE importa 40% do seu gás da Rússia. 

 

Mas a dependência da Rússia como 

fonte de energia para a Europa vai além 

do gás. Os países da União Europeia 

importam 27% do petróleo e 47% do 

carvão que usam de produtores russos. 

 

A Europa já estava lidando com uma 

crise de abastecimento de energia 

devido aos baixos estoques de gás, e a 

guerra Rússia-Ucrânia fez com que os 

preços das commodities subissem a 

níveis recordes.  

 

Os comentários de Novak vêm depois de 

um dia de grandes oscilações no 

mercado de gás da Europa, com preços 

subindo quase 80% em meio aos 

temores de interrupção do fornecimento 

por parte da Rússia. 

 

A dependência da Europa da energia 

russa tem sido um fator-chave nos 

https://oglobo.globo.com/mundo/russia/
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/uniao-europeia-pretende-reduzir-dependencia-de-gas-da-russia-em-quase-80-este-ano-25422643
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/uniao-europeia-pretende-reduzir-dependencia-de-gas-da-russia-em-quase-80-este-ano-25422643
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esforços dos líderes do continente para 

chegar a um acordo sobre como 

responder à invasão da Ucrânia. No mês 

passado, Berlim engavetou US$ 11 

bilhões de um projeto de ampliação do 

gasoduto Nord Stream 2, e autoridades 

da UE dizem que estão trabalhando em 

um plano que pode cortar as 

necessidades de importação do bloco da 

Rússia em quase 80% este ano. 

 

Mas muitos políticos do bloco 

continuam cautelosos com uma ação 

imediata, razão pela qual a Alemanha 

recuou contra as propostas de proibir a 

importação de petróleo da Rússia. na 

segunda-feira, o chanceler alemão Olaf 

Scholz disse que o petróleo e o gás russos 

são de “importância essencial” para a 

economia europeia. 

 

Novak, por  sua vez, ressaltou que a 

Rússia tem outras opções para vender 

seu petróleo se os EUA e a UE proibirem 

as importações russas, e alertou que 

qualquer movimento dessa natureza 

poderia ter “consequências catastróficas 

para o mercado mundial” com preços 

subindo para US$ 300 o barril ou mais. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/guerra-na-ucrania-
precos-do-gas-disparam-apos-russia-
ameacar-suspender-fornecimento-na-
europa-25423322  
 

Retorne ao índice 
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Com alta de 46,25% desde o 
início da guerra, trigo tem 
recorde histórico 
 
Valor do bushel vai a US$ 12,94 em 
Chicago e supera os US$ 12,83 de 2008, 
quando mundo vivia boom das 
commodities 
 
Márcia De Chiara, O Estado de S.Paulo 
08 de março de 2022 | 05h00 
 
O preço do trigo na Bolsa de Chicago 

(EUA) bateu ontem o recorde histórico 

de US$ 12,94 por bushel, pressionado 

pela guerra entre Rússia e Ucrânia, dois 

grandes produtores do grão. A marca 

supera a cotação atingida em março de 

2008, de US$ 12,83, no boom 

das commodities. Desde o início do 

confronto, o trigo já subiu 46,25% 

em Chicago. No interior do Rio Grande 

do Sul, a tonelada do grão atingiu R$ 

1.960, preço recorde e com alta de 26% 

em uma semana, aponta a consultoria 

Safras & Mercado. 

 

A disparada da cotação do trigo começa 

a ser sentida pelos supermercados nas 

negociações com os fornecedores. A 

Associação Paulista de Supermercados 

(Apas) recebeu relatos de 

supermercadistas apontando que os 

preços da farinha já teriam aumentado 

15% na última semana e que haveria 

indicações de novos reajustes dessa 

magnitude. No caso do óleo de soja, 

outro produto que é influenciado pelo 

trigo, o preço da indústria teria sido 

remarcado em cerca de 20% em uma 

semana.  

 

 

Plantação de trigo da Embrapa; 

disparada da cotação do trigo começa a 

ser sentida pelos supermercados nas 

negociações com os fornecedores Foto: 

Dida Sampaio/ Estadão 

 

“É um sinal de alerta”, afirma Rodrigo 

Marinheiro, executivo de relações 

institucionais da Apas. Ele diz que esse 

aumento de preços ainda não foi captado 

pelo indicador de inflação dos 

supermercados de fevereiro, mas deve 

aparecer neste mês, inclusive com 

reflexos nas cadeias de derivados, como 

massas, biscoitos e outros óleos, como 

de milho e girassol. 

 

Mesmo movimento 
 
O temor do executivo da Apas é de que 

se repita com o trigo o que aconteceu 

recentemente com arroz, quando os 

produtores nacionais exportaram o 

grão, o que turbinou os preços no 

mercado interno. 

 

Nas últimas semanas, informações de 

mercado indicavam que os moinhos 

brasileiros estavam abastecidos. 

Portanto, essa nova tabela de preços da 

farinha apresentada aos supermercados 

pelos moinhos já estaria levando em 

conta o custo de reposição do grão que 

está mais alto. 

 

Sem interferência 
 
Questionada sobre os reajustes dos 

preços da farinha de trigo pelos 

moinhos, a Associação Brasileira da 

Indústria do Trigo (Abitrigo) informou, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/trigo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/russia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/commodities
https://tudo-sobre.estadao.com.br/chicago-estados-unidos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-grande-do-sul-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-grande-do-sul-estado
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setor-de-supermercado-e-campeao-em-numero-de-novas-lojas-abertas-em-2021,70004000231?utm_source=twitter:newsfeed&utm_medium=social-organic&utm_campaign=redes-sociais:032022:e&utm_content=:::&utm_term=
https://tudo-sobre.estadao.com.br/%C3%B3leo%20de%20soja
https://tudo-sobre.estadao.com.br/soja
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/milho
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arroz
https://tudo-sobre.estadao.com.br/farinha-de-trigo
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por meio de sua assessoria, que “a 

entidade não discute preço, pois cada 

empresa toma a decisão que melhor 

atende a seus interesses”. 

 

Segundo Élcio Bento, analista de trigo da 

consultoria Safras & Mercado, os 

moinhos estão voltando às compras e 

agora enfrentam dificuldade para fechar 

negócios porque o trigo está custando 

quase 30% a mais em reais do que antes 

da guerra. 

 

Bento disse que moinhos estrangeiros 

estão vindo comprar a safra de trigo no 

interior do Rio Grande do Sul e pagam 

ao produtor quase R$ 2 mil por 

tonelada. “O Brasil é importador de 

trigo, mas está exportando”, afirmou 

Bento. No mês passado, as exportações 

gaúchas somaram 1,025 milhão de 

toneladas para Oriente Médio e Ásia. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,trigo-tem-recorde-
historico,70004001344  

 
Retorne ao índice 
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ONG ambiental pede que CVM 
investigue dona de Belo 
Monte por omitir informações 
 
Concessionária Norte Energia possui 
registro na CVM, o que a obriga a 
prestar esclarecimentos ao mercado 

 
André Borges, O Estado de S.Paulo 
08 de março de 2022 | 09h01 
 
BRASÍLIA - O Instituto Socioambiental 

(ISA) enviou uma reclamação 

à Comissão de Valores 

Imobiliários (CVM), apontando 

irregularidades na divulgação de 

informações sobre a hidrelétrica Belo 

Monte nas comunicações a investidores 

feitas pela Norte Energia. 

 

Desde setembro de 2020, a 

concessionária da usina possui registro 

na CVM, o que a obriga a prestar 

esclarecimentos ao mercado e estar 

sujeita ao seu regime informacional. 

 

Usina hidrelétrica de Belo 

Monte; Instituto Socioambiental enviou 

uma reclamação à CVM pedindo 

investigação sobre divulgação de 

informações pela Norte Energia Foto: 

TV Brasil 

 

O ISA afirma que as informações 

compartilhadas “a respeito do processo 

de licenciamento ambiental e, em 

especial, a respeito do hidrograma da 

usina hidrelétrica de Belo Monte, 

omitem informações relevantes, como 

decisões administrativas e judiciais 

diretamente relacionadas ao tema”. 

 

O hidrograma diz respeito ao controle da 

vazão de água que a concessionária 

aplica sobre o Rio Xingu, onde as 

barragens de Belo Monte foram 

erguidas, na região de Altamira e Vitória 

do Xingu, no Pará. 

 

Segundo o Instituto Socioambiental, 

decisões judiciais emitidas pela Justiça 

Federal do Distrito Federal e o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

que ratificaram decisões do Ibama sobre 

alteração do hidrograma aplicado na 

gestão da usina foram omitidas pela 

Norte Energia, em comunicações ao 

mercado em dezembro de 2020 e janeiro 

de 2021. 

 

Na reclamação, o ISA aponta que foram 

comunicadas “informações 

inconsistentes, contraditórias e omissas 

a respeito da diferenciação entre fatos e 

interpretações próprias da companhia, o 

que pode induzir erroneamente a 

avaliação do mercado a respeito dos 

potenciais riscos relacionados à 

companhia e a questões socioambientais 

de seu principal empreendimento”. 

 

A definição do hidrograma é assunto 

controverso, porque a restrição de água 

feita pela usina impacta cerca de 100 km 

de rio, na chamada Volta Grande do 

Xingu, onde vivem milhares de 

ribeirinhos e indígenas e que dependem 

do rio para sobreviver. 

 

O desvio das águas já causou danos 

graves ao ecossistema local e, segundo o 

ISA, há pelo menos cinco anos não 

ocorre a piracema na área. O Ibama, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cvm-comissao-de-valores-mobiliarios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cvm-comissao-de-valores-mobiliarios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/hidreletrica-de-belo-monte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/hidreletrica-de-belo-monte
https://tudo-sobre.estadao.com.br/norte-energia
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responsável pelo licenciamento 

ambiental, reconhece a insuficiência do 

hidrograma de consenso para a 

mitigação dos impactos em pareceres 

técnicos desde 2019 e pediu estudos 

complementares à Norte Energia, em 

2021, quando celebraram um termo de 

compromisso para aplicação de outra 

regra, o “hidrograma de consenso B”, 

durante 2021. Esse termo venceu em 31 

de janeiro de 2022, e o Ibama deve 

emitir novo parecer técnico sobre a 

efetividade do hidrograma a partir da 

análise dos estudos complementares. 

 

Questionada pela reportagem sobre o 

assunto, a Norte Energia não se 

manifestou. Não há um prazo específico 

para resposta da CVM à organização. 

Caso seja constatada alguma 

irregularidade, a área técnica da CVM 

poderá tomar três caminhos: enviar 

ofícios de alerta para correção, se 

cabível, das irregularidades apontadas; 

instaurar processo administrativo 

sancionador; ou instaurar inquérito 

administrativo. 

 

Se os processos administrativos 

apurarem violações à lei e às regras 

editadas pela CVM, pode ser realizada 

acusação por parte da área técnica, que 

será julgada, assim como as defesas, pelo 

colegiado da CVM. As decisões 

condenatórias do colegiado da CVM são 

passíveis de recurso junto ao Conselho 

de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional (CRSFN). 

 

As sanções administrativas, no caso de 

condenação, podem ser advertência, 

multa, inabilitação temporária para o 

exercício de cargos de administrador, 

atividades mobiliárias no mercado 

financeiro, suspensão da autorização ou 

registro para o exercício das atividades 

no mercado de valores mobiliários, 

dentre outras. 

Em qualquer fase anterior ao 

julgamento pelo Colegiado, a CVM pode 

celebrar termo de compromisso com o 

acusado, que deverá cessar a prática 

ilícita e corrigir as irregularidades 

constatadas. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,ong-pede-investigacao-dona-
de-belo-monte,70004001617  
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Economia 

Banqueiros veem crédito 
mais caro e mudança em 
reajustes da Petrobras 
 
Embora bancos nacionais não estejam 
expostos à guerra, efeitos indiretos são 
esperados sobre preços 

 
8.mar.2022 às 9h30 
Julio Wiziack 
BRASÍLIA 
 
Embora saiam praticamente ilesos dos 

impactos diretos da Rússia, grandes 

bancos brasileiros já preveem uma 

retração no crédito devido ao aumento 

da inflação e dos juros, um 

cenário decorrente da guerra na 

Ucrânia que retardará ainda mais o 

crescimento da economia. 

 

A Folha ouviu três banqueiros sob a 

condição de anonimato e eles foram 

unânimes ao afastar qualquer tipo de 

contaminação do sistema financeiro 

nacional. No entanto, afirmaram que 

haverá danos indiretos advindos da 

erosão de parâmetros da economia. 

 

 
Associação de bancos dizem que 

exposição dos bancos nacionais que 

operam na Rússia é desprezível 

- Reuters 

Na Febraban, associação que reúne as 

principais instituições, e na ABBC 

(Associação Brasileira de Bancos 

Comerciais), a exposição dos bancos 

nacionais que operam na Rússia virou 

assunto de reuniões, mas diante dos 

números apresentados, foi considerada 

desprezível. 

 

A Febraban disse que seus associados 

não reportaram "situação que indicasse 

preocupação". 

 

Dados do BIS, o banco central dos 

bancos centrais, indicam que as 

instituições brasileiras têm menos do 

que US$ 5 milhões em exposição na 

Rússia. 

 

O peso maior está nas instituições 

europeias, com quem a Rússia mantém 

mais relações financeiras. 

 

Ainda segundo os executivos dos bancos 

consultados, o sistema financeiro 

nacional sentirá impactos indiretos da 

guerra, via depreciação do quadro 

econômico. 

 

Segundo eles, as sanções impostas à 

Rússia farão aumentar o preço dos 

alimentos e dos combustíveis em até 

15% --Rússia e Ucrânia respondem por 

cerca de 30% da importação de 

fertilizantes e adubos. 

 

Alimentos e combustíveis são 

componentes relevantes na cesta 

utilizada para o cálculo da inflação que 

deverá extrapolar o centro da meta, que 

é de 3,5% em 2022. 

 

Recentemente, a ministra da 

Agricultura, Tereza Cristina, afirmou 

que tenta buscar novos fornecedores de 

fertilizantes, como o Irã (para insumos à 

base de ureia) e Canadá (fosfato) para 

reduzir os danos. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/julio-wiziack.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-na-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-na-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/sancoes-atingem-em-cheio-classe-media-na-russia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/sancoes-atingem-em-cheio-classe-media-na-russia.shtml
http://www.folha.com.br/
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De qualquer forma, ainda segundo a 

ministra, a alta do preço dos alimentos 

para o consumidor já é dada como certa. 

 

Para os bancos ouvidos pela reportagem, 

o problema maior virá dos combustíveis. 

Eles consideram que a política de 

reajuste de preços da Petrobras terá de 

ser revista. 

 

Hoje eles percebem que a companhia 

segura ao menos 10% dos reajustes a 

cada alta do petróleo. A defasagem, 

ainda segundo eles, estaria na casa de 

30%. 

 

Com a alta acentuada do barril do 

petróleo, a expectativa é que a petroleira 

repasse mais rapidamente as altas de 

preços, algo que terá impacto direto na 

indústria e nos combustíveis. 

 

Ou seja, para eles, o resultado será 

aumento da inflação, queda de renda, 

menos consumo, e crescimento baixo. 

 

O governo avalia segurar os reajustes da 

Petrobras para conter esse impacto. 

Nesta segunda, o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) chegou a criticar a atual 

política de preços da estatal, o que levou 

as ações da empresa a desabarem na 

Bolsa. 

 

Em ano eleitoral, os banqueiros avaliam 

ainda que Bolsonaro disputará a 

reeleição apresentando um quadro fiscal 

que, corrigido pela alta da inflação, pode 

terminar 2022 com superávit primário 

—em vez de um déficit projetado de 0,7% 

do PIB. 

 

Um dos banqueiros chamou essa 

situação de "ilusão monetária", uma 

maquiagem das contas públicas devido à 

combinação de inflação alta e 

depreciação do real. Isso ocorrerá, ainda 

segundo os banqueiros, às custas da 

queda da renda da população. 

 

Para eles, esse cenário será favorável às 

exportações do agronegócio, mas isso 

não será suficiente para promover o 

crescimento do PIB. 

 

Há expectativa, também, de aumento 

dos juros futuros, que devem chegar a 

14%. Hoje, estão em 12,5% já 

considerando o risco político decorrente 

das eleições presidenciais. 

 

Os juros futuros refletem a insegurança 

do país diante de riscos concretos que, 

quanto maiores, mais pressionam para 

cima os prêmios exigidos pelos 

investidores. 

 

Os banqueiros, no entanto, percebem 

uma onda negativa vindo dos EUA, onde 

a expectativa do mercado é de uma 

necessidade de corte dos juros básicos 

para cerca de 1,6% ao ano —hoje estão 

em 2,5%. O Fed, o banco central 

americano, vem sinalizando altas. 

 

Esse possível movimento de queda dos 

juros nos EUA, ainda segundo os 

executivos, levará à depreciação do real 

ante o dólar, exigindo esforço de 

amortecimento pelo Banco Central. 

 

Outra fonte de preocupação decorrente 

da guerra será a perda de liquidez de 

todo o sistema financeiro global, que 

será acionado para cobrir gastos 

públicos por meio de empréstimos. 

 

Apesar de a Rússia ter dado sinais de que 

vinha se preparando para a invasão há 

anos, reforçando sua posição de recursos 

no caixa e reduzindo exposição a moedas 

estrangeiras, a reação de empresas e 

bancos russos surpreendeu. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-de-alimentos-deve-subir-com-guerra-na-ucrania-diz-tereza-cristina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-de-alimentos-deve-subir-com-guerra-na-ucrania-diz-tereza-cristina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2022/03/petrobras-nao-aumenta-preco-faz-50-dias-mesmo-com-guerra.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2022/03/petrobras-nao-aumenta-preco-faz-50-dias-mesmo-com-guerra.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/viniciustorres/2022/03/petrobras-nao-aumenta-preco-faz-50-dias-mesmo-com-guerra.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/powell-diz-que-impacto-de-guerra-na-ucrania-e-incerto-mas-pode-atingir-gasto-e-investimento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/presidente-do-fed-diz-que-vai-propor-alta-de-025-dos-juros-em-marco.shtml
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A asfixia financeira imposta 

pelas sanções da comunidade 

internacional deixou companhias aéreas 

e bancos russos com um fôlego para 

sobreviver somente um mês com caixa 

próprio, segundo projeções do mercado. 

Após esse período, passarão a operar sob 

risco de falência sem acesso ao mercado 

de capitais do Ocidente, seu maior 

financiador até o momento. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/banqueiros-veem-credito-
mais-caro-e-mudanca-em-reajustes-da-
petrobras.shtml  
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Economia 

Fabricantes russos de 
fertilizantes buscam opções 
para manter exportação 
 
Governo recomendou suspensão, que 
afetaria o Brasil, devido ao fim da 
operação de transportadoras por 
sanções 

 
8.mar.2022 às 9h48 
Igor Gielow 
SÃO PAULO 
 
Os fabricantes russos de fertilizantes 

estão buscando alternativas para manter 

a exportação para países como o Brasil, 

apesar da recomendação do governo de 

Vladimir Putin para que o trabalho seja 

suspenso devido às sanções ocidentais 

em retaliação à guerra na Ucrânia. 

 

 
Trabalhador mostra fertilizante usado 

em fazenda de soja perto de Brasília 

- Adriano Machado - 

15.fev.2022/Reuters 

 

Na sexta (4), o Ministério da Indústria e 

Comércio em Moscou divulgou a 

recomendação, citando que isso 

colocaria em risco "milhões de pessoas" 

e a segurança alimentar do mundo. 

 

O objetivo era o de pressionar as grandes 

transportadoras marítimas, como a 

Maersk, que pararam de operar em 

portos russos por temer os efeitos 

vinculantes das sanções determinadas 

por Estados Unidos, União Europeia, 

Japão e outros países. 

 

O movimento acendeu um sinal 

vermelho em Brasília. O presidente Jair 

Bolsonaro (PL) tem sustentado que o 

Brasil deve se manter neutro no 

conflito na Ucrânia em nome, entre 

outras coisas, da manutenção do fluxo 

de fertilizantes russos para o país —23% 

dos insumos consumidos vêm da Rússia 

e 3%, da também sob sanções Belarus. 

 

O Ministério da Agricultura informou 

que não havia ainda avaliação de 

impacto da medida. 

 

Segundo a Folha ouviu em Moscou, 

empresários do setor entenderam que o 

veto à exportação é apenas uma 

recomendação neste momento, então se 

houve alternativas de uso de navios de 

países dispostos a enfrentar o risco de 

sofrerem sanções, elas serão usadas. 

 

China e Índia, que se recusam a 

condenar a ação russa na Ucrânia, estão 

no centro das conversas. Já a operação 

em portos, uma vez que os navios 

estejam disponíveis, tendem à 

normalidade, ou quase. 

 

A Acron, líder do mercado russo de 

fertilizantes, que vende 32% de sua 

produção para o Brasil e outros países na 

América Latina, opera dois portos. Um 

deles na Rússia e dois na Estônia, país da 

Otan (aliança militar ocidental) que se 

opõe ao Kremlin, mas até aqui não 

interrompeu esse negócio. 

 

Como há cerca de três meses de estoques 

de fertilizantes, nitrogenados e 

fosfatados, no Brasil, a expectativa no 

meio diplomático é de que a situação se 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/igor-gielow.shtml
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resolva antes de chegar a um ponto 

crítico. Mas a pressão política sobre 

Bolsonaro segue, principalmente se 

houver aumento de preços devido à 

escassez dos insumos, que já vinham 

rareando devido às quebras de cadeias 

logísticas na pandemia. 

 

O presidente empenhou sua imagem 

nisso, numa viagem para visitar Putin 

em Moscou uma semana antes da 

guerra, e saiu sem nenhum acordo 

assinado sobre o tema. Como votou pela 

resolução da ONU que condena a 

invasão, mas fez críticas às sanções e não 

adotou nenhuma, o Brasil segue fora da 

lista de países considerados hostis pelo 

Kremlin. 

 

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

o/2022/03/fabricantes-russos-de-

fertilizantes-buscam-opcoes-para-

manter-exportacao.shtml  
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Participação feminina no STF 
é inferior à média global das 
Supremas Cortes 
 
8 de março de 2022, 10h31 
Por José Higídio 
 
O Brasil possui indicadores baixos de 

mulheres atuantes no Supremo Tribunal 

Federal. Enquanto a média global de 

participação feminina nas Supremas 

Cortes é de 26%, o país tem uma taxa de 

apenas 11,1% — apenas três mulheres 

nomeadas em toda a história. 

 

Rosa Weber e Cármen Lúcia, únicas 

duas mulheres da composição atual do 

STFMarcelo Camargo/Agência Brasil 

 

Os dados são da pesquisa "Quem 

estamos empoderando? Indicadores e 

Tendências sobre Diversidade Judicial 

em Cortes Constitucionais", 

promovida pela Associação dos Juízes 

Federais do Brasil (Ajufe). Foram 

analisados tribunais superiores de 51 

países democráticos nas Américas e na 

Europa, além do Tribunal de Justiça do 

Caribe, no período entre 2000 e 2021. 

 

O estudo foi feito com a intenção de 

mapear principalmente a diversidade de 

gênero, mas também de etnia, idade, 

formação profissional, cultural e 

socioeconômica das cortes 

constitucionais desses países. 

 

A pesquisa mostrou um aumento geral 

da participação feminina. Em 2000, a 

porcentagem de mulheres nos 52 

tribunais analisados era de 15,6%. Em 

2020, a taxa já era de 36,6%. 

 

Houve um salto maior de 

representatividade feminina no 

continente americano a partir de 2010, 

enquanto a Europa possui uma 

participação mais gradual desde 2000. 

Considerando apenas a América Latina, 

o total de mulheres triplicou entre a 

primeira e a segunda décadas dos anos 

2000 — de oito para 24 mulheres. 

 

Mesmo assim, ainda há uma enorme 

diferença entre o total de homens e o de 

mulheres ingressantes nas cortes a cada 

ano. No caso dos homens, o número 

anual já chegou próximo a 60 na 

segunda metade da década de 

2000, e, no período analisado, nunca foi 

inferior a 20. Já as mulheres raramente 

superam essa marca. 

 

Por outro lado, a participação feminina 

nas cortes é superior à participação nos 

Parlamentos dos mesmos países durante 

o mesmo período. Enquanto atualmente 

há quase 40% de mulheres nas cortes, os 

Parlamentos ainda estão na casa dos 

20%. 

 

Ainda de acordo com a pesquisa, os 

países pioneiros na nomeação de 

mulheres às cortes, na década de 1970, 

não possuem necessariamente, hoje em 

dia, os melhores indicadores de 

representatividade feminina. Na 

realidade, os países com maior 

diversidade tiveram sua primeira 

nomeação feminina entre 1995 e 2000. 

 

Outros aspectos 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-08/participacao-feminina-stf-inferior-media-supremas-cortes#author
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Quanto à etnia, o Brasil também está 

abaixo da média global. A taxa mundial 

de não brancos nas cortes é de 8,5%. No 

Brasil, chega apenas a 3,7%. 

 

Em questão de diversidade etária e de 

origem geográfica, os números 

brasileiros são superiores ao restante 

dos países. Enquanto a média global de 

nomeados com até 60 anos é de 66,2%, 

o Brasil conta com 74%. Além disso, 

todos os juízes vêm de locais diferentes 

da sede da corte, contra 71,1% da média 

global. 

 

O estudo também analisou os critérios 

para nomeação nas cortes. Mais da 

metade (53,8%) dos países em questão 

adota regras de qualificação profissional 

para o cargo, e quase metade (46,1%) 

utiliza critérios de tempo ou outro 

parâmetro de experiência. 

 

Além disso, 32,6% desses países, 

incluindo o Brasil, exige a qualificação 

acadêmica para ingresso nas cortes. Já a 

idade mínima existe em apenas um 

quarto das nações estudadas. 

 

Clique aqui para ler o relatório do 

estudo 

 

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

08/participacao-feminina-stf-inferior-

media-supremas-cortes   

 

Retorne ao índice 
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Carf suspende sessões de 
turmas ordinárias até sexta-
feira 
 
8 de março de 2022, 10h11 
 
O Conselho Administrativo de Recursos 

Federais (Carf) publicou na última 

quinta-feira (3/3) uma portaria que 

suspendeu as sessões de julgamento das 

turmas ordinárias e extraordinárias 

agendadas entre esta segunda-feira 

(7/3) e a sexta-feira (11/3). 

 

Reprodução 

 

A falta de quórum tem sido um 

problema importante para o Carf 

 

Conforme o texto, estão mantidas as 

reuniões da 1ª Turma da Câmara 

Superior marcadas para o período. O 

motivo do cancelamento foi a falta de 

quórum por causa da mobilização dos 

auditores fiscais. 

 

A adesão de conselheiros representantes 

da Fazenda Nacional ao protesto contra 

a aprovação do orçamento de 2022, que 

cortou verbas da Receita Federal e 

garantiu aumento apenas para policiais 

federais, tem atrapalhado o 

funcionamento do Carf. 

Sessões do conselho já vinham sendo 

sucessivamente canceladas 

em janeiro e fevereiro pela mesma 

razão. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
08/carf-suspende-sessoes-turmas-
ordinarias-sexta-feira  
 
Retorne ao índice 
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Na autolavagem, não há 
consunção entre corrupção e 
lavagem de capital, diz STJ 
 
8 de março de 2022, 8h21 
Por Danilo Vital 
 
Quando o mesmo agente pratica, em 

atos autônomos, corrupção passiva e 

condutas que lhe permitam conferir 

aura de legalidade aos recursos 

desviados, deve responder também pelo 

delito de lavagem de capitais. Nesse 

caso, não há consunção entre os dois 

crimes. 

 

Autolavagem de capitais foi praticada 

por desembargadores do TRT da 1ª 

Região (RJ)Reprodução 

 

Com esse entendimento, a Corte 

Especial do STJ reforçou a possibilidade 

de tipificar a chamada autolavagem de 

dinheiro. A posição foi afirmada no 

acórdão em que o colegiado recebeu 

denúncia contra desembargadores do 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região (RJ), em fevereiro. 

 

A tipificação da autolavagem não existe 

na legislação penal brasileira, mas foi 

admitida pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da Ação Penal 

470 — o caso do "mensalão". No STJ, a 

própria Corte Especial aplicou esse 

entendimento ao julgar a Apn 856, em 

2018. 

 

Desta vez, o caso envolve os 

desembargadores Marcos Pinto da Cruz, 

Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, 

Fernando Antônio Zorzenon da Silva e 

José da Fonseca Martins Júnior. 

 

A denúncia recebida afirma que eles 

integraram organização criminosa que 

estabeleceu esquema de corrupção no 

TRT-1, com pagamento de propina em 

troca de decisões que beneficiaram 

empresas incluídas no Plano Especial de 

Execução da Justiça do Trabalho. 

 

Segundo o Ministério Público Federal, o 

grupo distanciava o dinheiro de sua 

origem mediante seguidas 

transferências bancárias e saques de 

dinheiro em espécie, com ajuda do 

escritório de advocacia de Eduarda Pinto 

da Cruz, irmã de um dos 

desembargadores réus. 

 

A defesa de Marcos Pinto da Cruz, 

apontado pelo MPF como o chefe da 

organização criminosa, apontou a 

atipicidade da conduta de lavagem de 

capitais. Afirmou que não há autonomia 

entre a corrupção passiva e a lavagem de 

dinheiro, quando muito haveria a 

consunção do segundo delito pelo 

primeiro. 

 

Se lavagem é feita por conduta 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-08/stj-reforca-tipificacao-autolavagem-capital-afasta-consuncao#author
https://www.conjur.com.br/2022-fev-17/stj-recebe-denuncia-quatro-desembargadores-trt-rj
https://www.conjur.com.br/2022-fev-17/stj-recebe-denuncia-quatro-desembargadores-trt-rj
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autônoma, não há consunção, disse a 

ministra Andrighi 
Gustavo Lima/STJ 

 

Não há consunção 

 

O princípio da consunção é aplicável aos 

casos em que um crime serve como meio 

necessário ou de preparação para outro. 

Por isso, um delito pode ser considerado 

abrangido por outro. Relatora da ação 

penal, a ministra Nancy Andrighi 

descartou essa hipótese. 

 

Para ela, se a lavagem de dinheiro é feita 

por meio de atos diversos dos que 

compõem o crime antecedente, é 

possível imputar ao réu também a 

prática da autolavagem, hipótese em que 

não ocorreria o fenômeno da consunção. 

 

"Não é possível ao agente, a pretexto de 

não ser punido pelo crime anterior ou 

com o fim de tornar seguro o seu 

produto, praticar novas infrações 

penais, lesando outros bens jurídicos", 

disse a ministra Nancy. 

 

"Embora a tipificação da lavagem de 

dinheiro dependa da existência de um 

crime antecedente, é possível a 

autolavagem, isto é, a imputação 

simultânea, ao mesmo réu, do delito 

antecedente e do crime de lavagem, 

desde que sejam demonstrados atos 

diversos e autônomos daquele que 

compõe a realização do crime primevo, 

circunstância na qual não ocorreria o 

fenômeno da consunção", resumiu a 

relatora. 

 

A ocorrência ou não da autolavagem de 

dinheiro por parte dos desembargadores 

do TRF-1 será devidamente analisada 

pela Corte Especial quando houver o 

julgamento da ação penal. 

 

A votação pelo recebimento da 

denúncia foi unânime. Não 

participaram do julgamento, impedidos, 

os ministros João Otávio de Noronha, 

Herman Benjamin e Jorge Mussi. Esteve 

ausente a ministra Laurita Vaz. 

 

Votaram com a relatora os ministros 

Maria Thereza de Assis Moura, Og 

Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro 

Campbell Marques, Benedito Gonçalves, 

Raul Araújo, Paulo de Tarso 

Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, 

Sebastião Reis Júnior (convocado), 

Sérgio Kukina (convocado) e Francisco 

Falcão. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

Apn 989 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
08/stj-reforca-tipificacao-autolavagem-
capital-afasta-consuncao  
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TSE: Ricardo Lewandowski 
toma posse como ministro 
efetivo nesta terça 
 
Solenidade será transmitida ao vivo 
pela TV Justiça e pelo canal do TSE no 
YouTube, a partir das 18h30. 
 
terça-feira, 8 de março de 2022 
 
O ministro Ricardo Lewandowski, do 

STF, tomará posse como membro 

efetivo do TSE nesta terça-feira, 8, em 

cerimônia marcada para as 18h30, 

antes da sessão plenária de julgamento. 

Ele atua como ministro substituto 

desde 2018 e agora passa a ocupar a 

vaga aberta com a saída do ministro 

Luís Roberto Barroso. Essa é a segunda 

passagem do ministro Lewandowski 

pela Justiça Eleitoral, que já foi 

presidente do TSE e esteve à frente das 

Eleições Gerais de 2010. 

 

 
Ricardo Lewandowski toma posse como 

ministro efetivo do TSE nesta 

terça.(Imagem: Rosinei 

Coutinho/STF.) 

 

Para prevenir o contágio pela covid-19, 

a cerimônia de posse será realizada sem 

presença de convidados ou imprensa no 

Plenário, com transmissão ao vivo pela 

TV Justiça e pelo canal do TSE no 

YouTube. 

 

Perfil 

 

Ricardo Lewandoski, nascido no Rio de 

Janeiro em 11 de maio de 1948, é 

ministro do STF desde 16 de março de 

2006. Ele é doutor em Direito pela 

Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo (USP) e master of arts em 

Relações Internacionais pela Fletcher 

School of Law and Diplomacy, da Tufts 

University, administrada em 

cooperação com a Harvard University. 

Antes de ingressar no STF, também foi 

desembargador do TJ/SP e juiz do 

Tribunal de Alçada Criminal do estado. 

 

Composição 

 

O TSE é composto por, no mínimo, sete 

ministros: três são originários do STF, 

dois são do STJ e dois são 

representantes da classe dos juristas - 

advogados com notável saber jurídico e 

idoneidade - indicados pelo presidente 

da República. Cada ministro é eleito 

para um biênio, sendo proibida a 

recondução após dois biênios 

consecutivos. Atualmente, a Corte 

Eleitoral é presidida pelo ministro 

Edson Fachin. 

 

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

/360991/tse-ricardo-lewandowski-

toma-posse-como-ministro-efetivo-

nesta-terca  

 

Retorne ao índice 
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8 de março: Não serei a 
última, diz 1ª mulher a 
comandar o TJ/RS 
 
Em entrevista ao Migalhas, a 
desembargadora Iris Helena Medeiros 
Nogueira fala sobre a necessidade de 
qualificação das mulheres no mundo 
jurídico; o Judiciário ideal e, por fim, 
deixa um recado para as operadoras do 
Direito. 
 
terça-feira, 8 de março de 2022 
 
Na infância, Iris Helena Medeiros 

Nogueira não podia ver uma briga 

entre crianças que já tinha vontade de 

solucionar a disputa. E resolvia: logo 

tratava de apurar quem era o dono do 

brinquedo e terminava por fazer uma 

conciliação entre os amigos. O espírito 

de juíza já estava ali. 

 

Hoje, Iris Helena Medeiros Nogueira é 

desembargadora e, não só isso, ela é a 

1ª mulher e a 1ª pessoa negra a presidir 

o TJ/RS. Em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher, Migalhas teve 

a honra de entrevistar a presidente 

recém-empossada do Tribunal gaúcho. 

Já avisamos as migalheiras: essa 

reportagem será uma dose de 

motivação. 

 

"Eu sou a primeira, mas tenho certeza 

de que não serei a última. Tenho 

consciência da minha 

responsabilidade por ser a primeira, 

por abrir essa porta, que eu não posso 

permitir que se feche." 

 

Para se ter ideia onde a 

desembargadora Iris Helena chegou, 

mostramos números: 

 44 desembargadoras de um total 

de um total de 136; 

 307 juízas de Direito de um total 

de 609; 

 

Nos quadros de presidentes da 

instituição, só se veem nomes 

masculinos. Uma realidade que acaba 

de mudar. 

 

"O sentimento de conquista é muito 

forte. Me sinto vitoriosa." 

 

A maior parte da vida estudantil de Iris 

Helena foi em escola pública. No 

vestibular, ela prestou dois cursos: 

Serviço Social e Direito. Passou nos 

dois, mas optou pelo Direito por 

influência do pai, que era advogado. 

Olhando para trás, a magistrada 

afirma: "faria a mesma escolha muitas 

vezes, se fosse necessário". Se formou 

em Direito em 1981, na UFPel - UFPel - 

Universidade Federal de Pelotas. 

 

Vida pessoal e professional 

 

Iris Helena é solteira, não tem filhos, 

mas se dedica à família (seus irmãos e 

sobrinhos "filhos"). Ela, no entanto, 

afirma que ter família/filhos não é óbice 

para a carreira, pois existem 

profissionais valorosas que atendem 

muito bem às atribuições jurisdicionais. 

 

Sobre o avanço feminino, a 

desembargadora contou que faz pouco 

tempo que as mulheres saíram da 

função exclusiva de mãe e 

administradora do lar e comemorou o 

avanço: "temos magistradas capazes e 

preparadas que, a seu tempo, chegarão 

à presidência do Tribunal, se assim o 

quiserem, e alcançarão os cargos de 

destaque na administração que 

escolherem". 

 

Ir atrás do que se quer 

https://www.migalhas.com.br/
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A presidente Iris Helena tem tempo e 

idade para se aposentar, mas, mesmo 

assim, se propôs ao desafio de chefiar 

um tribunal de grande porte: "saí da 

zona de conforto". 

 

Para as mulheres do Direito, que 

pretendem crescer na carreira, a 

desembargadora fala da importância 

da "saudável ambição" pelo 

crescimento: "para que se chegue a 

algum lugar há de se ter superação. 

Nós devemos nos preparar, termos 

uma educação, um estudo, a 

qualificação e irmos à luta para 

conquistarmos maior espaço". 

 

Judiciário ideal: "de gente para 

gente" 

 

Agora, à frente do Judiciário gaúcho, 

Migalhas perguntou à desembargadora 

Iris Helena quais as características de 

um Judiciário ideal. Para S. Exa., a 

instituição deve ser feita "de gente para 

gente". 

 

Para a ela, o Judiciário deve ser cada vez 

mais informatizado; provedor de boas 

condições para seus servidores, além de 

ser uma instituição célere. 

 

Dia Internacional da Mulher 

 

Aproveitando a importância do dia 8 de 

março, a desembargadora Iris Helena 

Medeiros Nogueira deu um recado 

muito especial às mulheres do 

Direito: "continuem com muito 

denodo, se dedicando à causa da 

Justiça. Apurar a verdade, fazer com 

que o Direito venha socorrer os casos 

concretos". 

 

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

/360918/8-de-marco-nao-serei-a-

ultima-diz-1-mulher-a-comandar-o-tj-

rs  

 

Retorne ao índice 
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Suspeitos de tentar matar juiz 
Federal a pauladas são presos 
no DF 
 
Investigado como tentativa de 
latrocínio, o crime ocorreu em 15 de 
fevereiro. 
 
terça-feira, 8 de março de 2022 
 
Dois suspeitos de tentativa de 

homicídio contra um juiz federal foram 

presos na sexta-feira, 4, pela polícia 

civil do DF. O cumprimento do 

mandado de prisão preventiva foi feito 

por intermédio da 1ª DP (Asa Sul). 

 

O magistrado se exercitava no Parque 

da Cidade quando foi brutalmente 

agredido pela dupla com pauladas na 

cabeça. 

 

Segundo a polícia, trata-se de casal de 

moradores de rua. A investigação é de 

tentativa de latrocínio - homicídio com 

objetivo de roubo, ou roubo seguido de 

morte. 

 

Os autores teriam tentado roubar uma 

vítima em plena luz do dia, e, por esta 

não estar com dinheiro, passaram a 

desferir diversas pauladas em sua 

cabeça. A dupla só cessou as agressões 

quando as armas utilizadas se 

quebraram. 

 

O crime ocorreu em 15 de fevereiro. 

 

 
Presos suspeitos de espancar juiz no 

DF.(Imagem: Valter 

Campanato/Agência Brasil) 

 

De acordo com o jornal Correio 

Braziliense, o juiz foi socorrido por 

populares e permaneceu internado por 

um dia. No dia seguinte, compareceu à 

delegacia para registrar boletim de 

ocorrência. 

 

Após autorização judicial, os homens 

foram presos na última sexta-feira, 4. 

Se condenados, poderão pegar pena 

entre 20 e 30 anos de reclusão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360983/suspeitos-de-tentar-matar-
juiz-federal-a-pauladas-sao-presos-no-
df  
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STF tem maioria para julgar 
constitucional bônus de 
eficiência da Receita 
 
Para ministros, bônus deve, em 
qualquer caso, respeitar o teto 
remuneratório previsto na Carta de 
1988 
 
LUIZ ORLANDO CARNEIRO 
BRASÍLIA 
07/03/2022 22:09 
 
comentários 

Superintendência da Receita Federal, 

em Brasília. Crédito: Marcelo 

Camargo/Agência Brasil 

 

Em sessão plenária virtual do Supremo 

Tribunal Federal (STF) que termina 

formalmente à meia-noite desta terça-

feira (8/3), já se consolidou a sólida 

maioria de sete votos pela 

constitucionalidade do “bônus de 

eficiência e produtividade” pago aos 

servidores das carreiras tributária e 

aduaneira da Receita Federal e da 

Auditoria-Fiscal do Trabalho. 

Respeitado, em qualquer caso, o teto 

remuneratório previsto na Carta de 

1988. 

 

Em julgamento, ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI 6.562) 

proposta, em setembro de 2020, pelo 

procurador-geral da República, Augusto 

Aras, contra o bônus de eficiência da 

Receita estabelecido pelas normas 

estabelecidas pela Lei 13.464/2017. 

 

No seu voto condutor, o relator Gilmar 

Mendes afirmou que não se pode 

frustrar a “potencialidade” da chamada 

remuneração por performance no 

serviço público, reduzindo-a “a mera 

rubrica salarial adicional” ou a “um 

mero aumento remuneratório”. Ele foi 

seguido pelos ministros Alexandre de 

Moraes, Cármen Lúcia, Ricardo 

Lewandowski, Dias Toffoli, André 

Mendonça e Rosa Weber. O ministro 

Edson Fachin também acompanhou o 

relator, embora “com ressalvas”. 

 

De acordo com Gilmar Mendes, a 

previsão normativa do bônus de 

eficiência e produtividade pressupõe “o 

atendimento a critérios de eficiência na 

gestão, estipulados em normativos que 

definirão indicadores de desempenho e 

metas estabelecidos nos objetivos ou no 

planejamento estratégico dos órgãos a 

que vinculados os servidores”. A seu ver, 

“tal conformação supera e se diferencia 

da mera participação em incremento 

arrecadatório tributário”. 

 

“A conformação legal da Lei 

13.464/2017, note-se, é de remuneração 

variável consoante metas de resultado e 

não gatilho salarial em função de 

incremento da arrecadação de 

determinado tributo” – concluiu o 

ministro-relator. 

 

LUIZ ORLANDO CARNEIRO – 

Repórter e colunista. 

 
https://www.jota.info/stf/do-
supremo/bonus-de-eficiencia-receita-
stf-constitucional-07032022  
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STF julga na quarta ação que 
questiona tempo de 
inelegibilidade da Lei da Ficha 
Limpa 
 
Processo é o primeiro item da pauta. 
Saiba quais são as outras ações 
previstas para julgamento em plenário 
nesta semana 
 
ARTHUR GUIMARÃES 
SÃO PAULO 
08/03/2022 06:58 
 
comentários 

Sede do Supremo Tribunal Federal 

(STF) / Crédito: Carlos 

Moura/SCO/STF 

 

Nove ações estão na pauta do plenário 

do plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) nesta semana. Nesta 

quarta-feira (9/3) a Corte julgará a ADI 

6.630 sobre a Lei da Ficha Limpa, que 

entrou como primeiro item da pauta. 

 

A ação foi apresentada pelo Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) para 

que o Supremo esclareça que o prazo de 

inelegibilidade não pode superar o prazo 

de oito anos, contados a partir do 

trânsito em julgado ou de decisão 

colegiada. A sigla sustenta que quanto 

mais um réu recorre, maior o tempo pelo 

qual ficará inelegível, de acordo com a 

interpretação atual. 

Além dessa, outras ações de interesse 

das empresas e dos cidadãos estarão na 

pauta do STF: entre as quais, a ADI 

sobre apuração de crimes 

previdenciários e tributários. 

 

Veja as principais ações em pauta no 

STF nesta semana. As sessões do 

plenário são realizadas sempre às 

quartas-feiras e quintas-feiras. Casos 

importantes também podem ser 

incluídos no plenário virtual da Corte. 

 

9 de março 

 

Lei da Ficha Limpa 
 
A ADI 6.630 encabeçará a pauta do 

plenário do STF nesta semana. A 

contestação do PDT é em relação à 

alínea “e”, do inciso I, artigo 1°, da Lei 

das Condições de Inelegibilidade 

(64/1990), com redação dada pelo artigo 

2°, da Lei da Ficha Limpa (135/2010). 

 

O trecho diz serem inelegíveis “os que 

forem condenados, em decisão 

transitada em julgado ou proferida por 

órgão judicial colegiado, desde a 

condenação até o transcurso do prazo de 

8 anos após o cumprimento da pena”. 

 

Na ação, o partido requer ao Supremo a 

inconstitucionalidade da expressão 

“após o cumprimento de pena” no 

trecho. 

 

Para o PDT, a expressão “tem acarretado 

uma inelegibilidade por tempo 

indeterminado dependente do tempo de 

tramitação processual”, pois o trecho 

permite que a inelegibilidade ultrapasse 

mais de oito anos a partir da condenação 

de colegiado ou após trânsito em 

julgado. 

 

O argumento do PDT é de que o agente 

já se torna inelegível por órgão 

colegiado, o que dura até o trânsito em 
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julgado, e depois ainda fica mais oito 

anos sem os direitos políticos após o fim 

dos recursos. 

 

Isso, na visão da sigla, poderia implicar 

em uma inelegibilidade com período 

maior do que o definido pela lei, já que a 

oficialização do cumprimento da pena se 

daria somente após transitado em 

julgado. 

 

A ADI 6.630 é de relatoria do 

ministro Nunes Marques, que votou 

pela retirada do trecho da Lei da Ficha 

Limpa. O ministro Luís Roberto Barroso 

se posicionou contra. O julgamento será 

retomado com o voto de Alexandre de 

Moraes, que pediu vista do processo. 

 

Direito à privacidade na pauta do 
STF 
 
Também está na pauta do STF a ADI 

6.649, ajuizada pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, que 

pede a nulidade do Decreto 

10.046/2019. O texto cria o Cadastro de 

Base do Cidadão e o Comitê Central de 

Governança de Dados, permitindo o 

compartilhamento de dados no âmbito 

da administração pública federal. 

 

Para a OAB, o decreto ultrapassa as 

competências do presidente da 

República e “viola os direitos 

fundamentais à privacidade, à proteção 

de dados pessoais e à autodeterminação 

informativa”. O relator do caso é o 

ministro Gilmar Mendes. 

 

Dados de CNH na pauta do STF 
 
O direito à privacidade ainda terá outro 

caso a ser analisado pelo STF, também 

sob relatoria de Mendes. Trata-se 

da ADPF 695, ingressada pelo PSB. 

 

O caso está relacionado ao mesmo 

decreto contestado pela OAB. O partido 

pede a suspensão de compartilhamento 

de dados da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) pelo Serviço Federal 

de Processamento de Dados (Serpro) 

com a Agência Brasileira de Inteligência 

(Abin), como nome, filiação, endereço, 

telefone, dados do veículo e foto do 

portador do documento. 

 

Para o PSB, o compartilhamento de 

informações viola a real finalidade dos 

dados cadastrais fornecidos pelos 

cidadãos para obter a CNH. 

 

Canais locais nas TVs pagas 
 
O último assunto presente no calendário 

de julgamentos da Corte é o dos canais 

locais. Duas ADIs (6.921 e 6.931), de 

relatoria do ministro Alexandre de 

Moraes, contestam a validade do 

carregamento obrigatório para todo o 

país de canais de programações abertas 

locais por prestadoras de serviços de TV 

paga, desde que exista uma 

retransmissora na região onde o sinal 

será exibido. 

 

A contestação é sobre o artigo 11 da Lei 

14.173 de 2021, que alterou a redação do 

parágrafo 15, do artigo 32, da Lei da TV 

Paga (12.485/2011). 

 

A ADI 6.921 foi ajuizada pelo PDT, 

enquanto a ADI 6.931, pela Associação 

Brasileira de Televisão por Assinatura 

(ABTA). Ambos argumentam que o 

dispositivo é inconstitucional por ser 

fruto de medida provisória, além de 

causar limitação em gestão empresarial. 

 

10 de março 

 

Apuração de crimes 
previdenciários e tributários na 
pauta do STF 
 
O primeiro item da pauta de 10 de 

março, no STF, é a ADI 4.980, sob 
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relatoria do ministro Nunes Marques. A 

ação foi movida em 2013 pela PGR. 

 

A ADI requer a nulidade do artigo 83 da 

Lei 9.430/96, que trata de crimes 

tributários ou contra a Previdência 

Social. Ele define que somente após 

decisão final administrativa, a 

representação fiscal pode ser 

encaminhada ao Ministério Público para 

fins de apurações penais. 

 

A PGR deseja que, nos casos de crimes 

tributários e previdenciários formais, a 

lei se enquadre à Constituição, 

permitindo aos Ministérios Públicos ou 

polícias judiciárias a instauração de 

investigações de possíveis infrações 

penais mesmo sem decisão 

administrativa definitiva. 

 

Recurso de Paulinho da Força 
 
Os embargos de declaração do deputado 

Paulinho da Força (SD-SP) também 

serão julgados na próxima quinta-feira 

(10/3). O parlamentar foi condenado a 

pena de 10 anos e dois meses, 

inicialmente em regime fechado por 

associação criminosa, lavagem de 

dinheiro e crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional. 

 

Paulinho da Força é acusado na AP 965, 

ajuizada em 2015 pelo Ministério 

Público Federal (MPF), que o denunciou 

por desvios no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), entre dezembro de 2007 e 

abril de 2008, período quando duas 

pessoas indicadas por ele ocupavam o 

conselho de administração do banco. 

 

A denúncia narra que Paulinho da Força 

recebeu 2% de contratos de R$ 524 

milhões intermediados pelos indicados 

do deputado. 

 

Uso do dinheiro da saúde no RJ 

 
O PSDB pede que o STF declare 

inconstitucional o artigo 5º da Lei nº 

4.179/2003, do estado do Rio de 

Janeiro. O texto dispõe que “o 

atendimento aos projetos e atividades 

integrantes do Programa Estadual de 

Acesso à Alimentação correrá à conta de 

dotações consignadas anualmente ao 

orçamento do Fundo Estadual de Saúde, 

vinculado à Secretaria de Estado de 

Saúde”. 

 

Os tucanos alegam na ADI 3.087 que a 

lei dá brecha para o governo do Rio de 

Janeiro usar dinheiro da saúde para 

outras ações. Já a Procuradora Geral do 

Estado diz que o Fundo Estadual de 

Saúde não estabelece vedações ao seu 

uso nem define quais programas 

governamentais devem ser considerados 

em suas ações. A PGR se manifestou 

contra a ADI. O caso está sob relatoria 

do ministro Luís Roberto Barroso. 

 

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 
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supremo/stf-ficha-limpa-semana-
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Entenda o julgamento sobre o 
Reintegra no STJ 
 
O JOTA elencou cinco processos em 
tramitação no STF e no STJ envolvendo 
o tema 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
08/03/2022 07:00 
 
comentários 

Crédito: Freepik 

 

Os ministros da 1ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) retomam 

nesta quarta-feira (9/3) se créditos do 

Regime Especial de Reintegração de 

Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras (Reintegra) devem ser 

incluídos na base de cálculo do IRPJ e 

da CSLL antes da edição da Lei 

13.043/14. 

 

A discussão se dá nos 

EREsps 1879111/RS e 1901475/RS.  

 

Pelo Reintegra, as empresas 

exportadoras têm direito a um crédito 

tributário que varia de 0,1% a 3% sobre 

a receita auferida com a venda de bens 

ao exterior. A Lei 13.043/14 previu 

expressamente que os créditos do 

Reintegra não devem ser incluídos na 

base de cálculo dos dois tributos. A 

questão é se essa isenção deve retroagir 

a períodos anteriores a 2014. O placar 

está em dois a zero para manter a 

tributação antes de 2014. 

 

O JOTA elencou cinco processos em 

tramitação no Supremo Tribunal 

Federal (STF) e no STJ envolvendo o 

Reintegra. As discussões dizem respeito 

também à possibilidade de redução, pelo 

Poder Executivo, dos percentuais de 

restituição do programa. Um dos 

processos discute ainda se o governo 

deve observar os princípios das 

anterioridades nonagesimal e geral 

(anual) para reduzir as alíquotas do 

Reintegra. 

 

Confira os casos 
 
STJ 
 

 EREsps 1879111/RS e 190

1475/RS 

 

É o julgamento que a 1ª Seção retoma 

nesta quarta-feira (9/3). Nestes 

recursos, contribuintes e Fazenda 

Nacional discutem se créditos do 

Reintegra devem ser incluídos na base 

de cálculo do IRPJ e da CSLL, antes da 

edição da Lei 13.043/14. 

 

Para a 2ª Turma, é legal a incidência dos 

tributos sobre esses créditos antes da lei 

de 2014, “uma vez que provocam 

redução de custos e consequente 

majoração do lucro da pessoa jurídica”. 

Já para a 1ª Turma, tributar os créditos 

do Reintegra esvazia a utilidade do 

instituto, de desonerar as exportações. O 

julgamento está suspenso desde 24 de 

outubro de 2021 e será retomado com a 

apresentação do voto-vista da ministra 

Regina Helena Costa. O placar está em 

dois a zero para manter a tributação 

antes de 2014. 
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A discussão sobre a inclusão do crédito 

do Reintegra na base de cálculo do IRPJ 

e da CSLL chegou a ser objeto de 

embargos de divergência no 

EREsp 1443771/RS. Neste recurso, no 

entanto, os ministros não conheceram 

do processo no que diz respeito ao 

Reintegra, pois um dos acórdãos 

apresentados pelo contribuinte não 

versava sobre esse assunto. Os 

magistrados decidiram apenas que os 

créditos presumidos de ICMS não se 

integram ao patrimônio do contribuinte 

e, portanto, não compõem a base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL. 

 

STF 
 

 ADIs 6040 e 6055 

 

Em 17 de março, os ministros do STF 

devem julgar as ADIs 6040 e 6055. Nas 

ações, o Supremo vai analisar se o Poder 

Executivo pode diminuir os percentuais 

de restituição do Reintegra. Em maio de 

2018, em meio à crise provocada pela 

greve dos caminhoneiros, o governo 

federal reduziu a alíquota do Reintegra 

de 2% para 0,1% para compensar a 

perda de arrecadação com a redução da 

tributação sobre o diesel. A alíquota 

máxima prevista por lei é de 3%, mas ela 

pode chegar a 5%, excepcionalmente, se 

o resíduo tributário for maior. 

 

Nas ações, os contribuintes questionam 

a constitucionalidade do artigo 22 da Lei 

Federal 13.043/14, segundo o qual as 

empresas podem apurar crédito 

mediante a aplicação de percentual 

“estabelecido pelo Poder Executivo”. 

Para os contribuintes, o Estado não pode 

alterar os percentuais 

indiscriminadamente e, sobretudo, para 

compensar a perda de arrecadação, sob 

pena de afronta aos princípios da não 

exportação de tributos, da livre 

concorrência, da livre iniciativa e 

liberdade de comércio, do não 

retrocesso socioeconômico e da 

proporcionalidade. 

 

 ARE 1285177 

 

No ARE 1285177, elencado no Tema 

1108 da Repercussão Geral, o STF 

discute se, para reduzir a alíquota do 

Reintegra, o Poder Executivo precisa 

observar os princípios da anterioridade 

nonagesimal e geral (anual). 

 

O ponto de partida para a controvérsia 

também foi a redução na alíquota do 

programa, de 2% para 0,1%, feita em 

maio de 2018, ou seja, no meio do 

exercício financeiro. O contribuinte 

argumenta que a redução nos 

percentuais significa a elevação nos 

encargos tributários e que, portanto, o 

governo deveria respeitar as 

anterioridades nonagesimal e geral, 

previstas no artigo 150, inciso III, 

alíneas b e c da Constituição. 

 

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 feita no 

mesmo exercício financeiro da 

publicação da lei que institui ou 

aumenta os tributos. 

 

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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Brasil 

Governo estuda opções para 
conter alta da gasolina 
 
Ideia de Bolsonaro, opção prioritária é 
aprovar projeto de lei que muda 
incidência do ICMS 
 
Por Daniel Rittner e Cristiano 
Romero — De Brasília 
07/03/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 
O governo Bolsonaro está decidido a 

conter o preço dos combustíveis. Ao fim 

de uma semana em que o barril do 

petróleo ultrapassou a barreira dos US$ 

100, pela primeira vez desde 2014, o 

presidente Jair Bolsonaro e seus 

auxiliares mais próximos resolveram 

adotar medidas para evitar novas altas 

da gasolina e do diesel no país. Há temor 

sobre as consequências eleitorais do 

efeito inflacionário da alta dos 

combustíveis para Bolsonaro, candidato 

à reeleição. 

 

Há três opções na mesa: mudança no 

cálculo de cobrança do ICMS por meio 

de projeto de lei que já foi aprovado pela 

Câmara dos Deputados e tramita no 

Senado; a criação de um fundo (com 

dividendos da Petrobras e receitas do 

pré-sal pertencentes à União) e alteração 

na precificação dos combustíveis pela 

estatal - uma possibilidade rejeitada até 

há pouco, mas agora admitida no Palácio 

do Planalto. 

 

Prioridade máxima é dada à aprovação, 

nesta semana, do PLP 11/20, cuja 

inciativa foi do presidente Bolsonaro. O 

projeto mexe no cálculo de cobrança do 

ICMS sobre combustíveis, que aguarda 

votação no plenário do Senado. Se 

houver mudança no texto, o governo se 

mobilizará para retomar a redação 

original da Câmara. O projeto muda a 

forma cobrança do ICMS incidente 

sobre combustíveis - em vez de aplicação 

de um percentual, seria adotado um 

valor em reais, com fixação de um teto 

(de 15% do preço do produto). Hoje, há 

Estados que cobram até 35% sobre os 

preços dos combustíveis. 

 

Há dificuldade para entrar em acordo 

com o relator, Jean Paul Prates (PT-RN), 

que flerta com a criação de um fundo 

com dividendos da Petrobras e receitas 

da União com o pré-sal. Ganha força, em 

diversas frentes, a ideia do fundo, mas 

não temem apoio do presidente da 

República nem da área econômica. A 

proposta tem apoio da própria 

Petrobras. 

 

Em Brasília, os ministros Onyx 

Lorenzoni (Trabalho) e Rogério 

Marinho (Desenvolvimento Regional) 

estão entre seus defensores. Eles tentam 

convencer Bolsonaro e a ala militar, mas 

enfrentam oposição do Ministério da 

Economia. 

 

A equipe econômica avalia que o fundo, 

ao pegar dinheiro do Tesouro 

(dividendos da Petrobras e royalties do 

pré-sal), compromete o teto de gastos e 

terá repercussão fortemente negativa no 

mercado. Técnicos apostam que é dar 

com uma mão para tirar com a outra: o 

efeito de anunciar um fundo como esse e 

criar incerteza fiscal estimularia a 

disparada do dólar, eliminando o 

impacto positivo da medida e deixando 

o preço dos combustíveis onde estava 

antes - talvez maior ainda. 

 

A expectativa da equipe econômica é ter, 

com o PLP 11/20, um valor fixo na 

cobrança do ICMS. Alguns cálculos 

indicam impacto final de até 8% sobre a 
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gasolina nas bombas - o limite seria 15%. 

Na avaliação de Paulo Guedes e seus 

auxiliares, os governadores estão com 

caixa suficiente para isso. 

 

Os Estados, em conjunto, tiveram uma 

arrecadação adicional de R$ 160 bilhões 

graças às pesadas transferências da 

União durante a pandemia. Além disso, 

aumentaram a arrecadação, diante da 

recuperação da economia no ano 

passado, em R$ 150 bilhões. Usar esses 

recursos para reduzir os preços dos 

combustíveis seria, na opinião de 

economistas, mais meritório do que para 

aumentar salários do funcionalismo. 

 

Para a equipe econômica, é hora de 

retribuir em um momento de alta 

sensibilidade.  Se o PLP 11/20 não for 

aprovado ou sua tramitação se estender 

no Congresso, passou a ser aventada a 

hipótese de mexer no cálculo de preços 

da Petrobras. Interlocutores de 

Bolsonaro lembram que seus 

adversários nas eleições, como Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes 

(PDT), já defendem abertamente uma 

mudança na precipitação. 

 

No mês passado, a Petrobras anunciou 

um lucro líquido anual recorde de R$ 

106,6 bilhões relativo ao exercício de 

2021. O resultado é 15 vezes superior ao 

ganho de 2020. A empresa propôs mais 

uma distribuição de dividendos, no valor 

de R$ 37,3 bilhões, a ser paga em maio. 

 

A União, como acionista controladora, 

ficará com cerca de um terço desse 

montante. Os investidores privados 

ficarão com o restante. Na quinta-feira, 

durante sua transmissão semanal ao 

vivo pelas redes sociais, Bolsonaro 

afirmou que a Petrobras sabe da sua 

responsabilidade e deveria reduzir seus 

lucros. "Num momento de crise como 

este, eu acho que esse lucro aí, 

dependendo da decisão dos diretores, do 

conselho, do presidente, podendo neste 

momento de crise aqui, ser rebaixado 

um pouquinho para a gente não sofrer 

muito aqui. Senão, vem uma inflação 

enorme", disse. 

 

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

2022/03/07/governo-estuda-opcoes-

para-conter-alta-da-gasolina.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Banco Central libera saques 
de dinheiro esquecido; veja 
como fazer 
 
Pessoas nascidas até 1968 ou empresas 
abertas antes desse ano poderão pedir o 
saque de valores a receber que ficaram 
esquecidos nos bancos 
 
Por Agência Brasil — Brasília 
07/03/2022 09h14  Atualizado há uma 
hora 

 
A partir de hoje (7), as pessoas nascidas 

até 1968 ou empresas abertas antes 

desse ano poderão pedir o saque 

de dinheiro esquecido nos bancos. 

O processo deve ser feito no 

site Valores a Receber, criado 

pelo Banco Central (BC) para 

consulta e agendamento da retirada de 

saldos residuais. 

 

A consulta foi aberta na noite de 13 de 

fevereiro. Na ocasião, o próprio sistema 

informou a data e o horário em que 

usuários com recursos a sacar devem 

retornar ao site para fazer o 

agendamento. O processo vai até sexta-

feira (11). Quem perder o prazo ou o 

horário poderá fazer repescagem no 

sábado (12), das 4h às 24h. O usuário 

que perder a repescagem só poderá 

retornar a partir de 28 de março. 

 

Após o pedido de saque, a instituição 

financeira terá até 12 dias úteis para 

fazer a transferência. A expectativa é que 

pagamentos realizados por meio de Pix 

ocorram mais rápido. 

 

Para agendar o saque, o usuário deverá 

ter conta nível prata ou ouro no Portal 

Gov.br. Identificação segura para 

acessar serviços públicos digitais, a 

conta Gov.br está disponível a todos os 

cidadãos brasileiros. O login tem três 

níveis de segurança: bronze, para 

serviços menos sensíveis; prata, que 

permite o acesso a muitos serviços 

digitais; e ouro, que permite o acesso a 

todos os serviços digitais. 

 

Segundo o balanço mais recente do BC, 

cerca de 114 milhões de pessoas e 2,7 

milhões de empresas acessaram o 

sistema de consultas criado para o 

resgate do dinheiro. Desse total, 25,9 

milhões de pessoas físicas e 253 mil 

empresas descobriram que têm recursos 

a receber. 

 

Confira abaixo o passo a passo 
para a retirada do dinheiro: 
 
Passo 1 

 

Acessar o 

site valoresareceber.bcb.gov.br na 

data e no período de saque informado na 

primeira consulta. Quem esqueceu a 

data pode repetir o processo, sem 

esperar o dia 7 de março. 

 

Passo 2 

 

Fazer login com a conta Gov.br 

(nível prata ou ouro). Se o cidadão 

ainda não tiver conta nesse nível, deve 

fazer logo o cadastro ou aumentar o nível 

de segurança (no caso de contas tipo 

bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. 

O BC aconselha ao correntista não 

deixar para criar a conta e ajustar o nível 

no dia de agendar o resgate. Confira aqui 

como aumentar o nível do login Gov.br. 

 

Passo 3 

 

Ler e aceitar o termo de 

responsabilidade 

 

Passo 4 

https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://valoresareceber.bcb.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br
https://www.gov.br/pt-br
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Verificar o valor a receber, a instituição 

que deve devolver o valor e a origem 

(tipo) do valor a receber. O sistema 

poderá fornecer informações adicionais, 

se for o caso. A primeira etapa da 

consulta só informava a existência de 

valores a receber, sem dar detalhes. 

 

Passo 5 

 

Clicar na opção indicada pelo sistema: 

"Solicitar por aqui": para devolução do 

valor via Pix em até 12 dias úteis. O 

usuário deverá escolher uma das chaves 

Pix e informar os dados pessoais e 

guardar o número de protocolo, caso 

precise entrar em contato com a 

instituição. 

 

"Solicitar via instituição": a instituição 

financeira não oferece a devolução por 

Pix. O usuário deverá entrar em contato 

pelo telefone ou e-mail informado para 

combinar com a instituição a forma de 

retirada: Transferência Eletrônica 

Disponível (TED) ou Documento de 

Crédito (DOC). 

 

Importante: na tela de informações dos 

valores a receber, o cidadão deve clicar 

no nome da instituição para consultar os 

canais de atendimento. 

 

Calendário de saques 
 
Para evitar excesso de procura no site, o 

Banco Central escalonou o pedido de 

saque conforme a idade do correntista 

ou a data de fundação da empresa. A 

cada semana, um público diferente será 

atendido. 

 

O prazo de agendamento para pessoas 

nascidas entre 1968 e 1983 ou empresas 

fundadas nesse período será de 14 a 18 

de março, com repescagem em 19 de 

março. Quem nasceu a partir de 1984 ou 

abriu empresa nesse ano, a data vai de 21 

e 25 de março, com repescagem em 26 

de março. As repescagens também 

ocorrerão aos sábados no mesmo 

horário, das 4h às 24h. 

 

Quem perder o sábado de repescagem 

poderá pedir o resgate a partir de 28 de 

março, independentemente da data de 

nascimento ou de criação da empresa. O 

BC esclarece que o cidadão ou empresa 

que perderem os prazos não precisam se 

preocupar. O direito a receber os 

recursos são definitivos e continuarão 

guardados pelas instituições financeiras 

até o correntista pedir o saque. 

 

Nesta primeira fase, estão sendo 

liberados R$ 3,9 bilhões esquecidos em 

instituições financeiras. Em maio, 

haverá uma nova rodada de consultas, 

com mais R$ 4,1 bilhões disponíveis. 

 

Além dos valores residuais em bancos, o 

cidadão pode ter outras fontes de 

dinheiro esquecido, como cotas de 

fundos públicos, revisão de benefícios da 

Previdência Social, restituições na 

malha fina do Imposto de Renda e até 

pequenos prêmios de loterias. A Agência 

Brasil preparou guia para facilitar a 

busca por recursos adicionais. 

 

 
Valores a receber: Pessoas nascidas até 

1968 ou empresas abertas antes desse 

ano poderão pedir o saque — Foto: 

joelfotos/Pixabay 
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Finanças 

Gás natural dispara no ano na 
Europa em meio à guerra 
Rússia X Ucrânia 
 
A Europa depende de 40% de seu 
consumo de gás da Rússia 
 
Por Eduardo Magossi, Valor — São 
Paulo 
07/03/2022 08h23  Atualizado há 2 
horas 

 
Os preços do gás natural atingiram 

nesta segunda-feira o nível de 345 euros 

por megawatt-hora, valor nunca 

registrado antes, 2.000% superior ao 

patamar de um ano atrás e 450% acima 

do valor do fim de 2021. A forte alta 

deve-se ao crescente temor de 

interrupção da oferta de gás russo em 

meio ao agravamento da guerra entre 

Rússia e Ucrânia e da aplicações de 

sanções contra a Rússia que afete o fluxo 

de petróleo e gás. A Europa depende de 

40% de seu consumo de gás da Rússia. 

 

Por volta de 7h40, o gás TTG com 

vencimento em abril negociado na 

Holanda e referência para o gás 

comercializado na Europa subia 35,5% a 

261 euros por megawatt-hora. Na Ice 

Futures, o gás para abril também subia 

35,5% a 6,24 libras por 100 mil unidades 

térmicas britânicas. Os valores nunca 

foram registrados antes. Nas máximas 

históricas anteriores a 2021, os preços 

nunca ultrapassaram o nível de 30 

euros. 

 
Gas natural gasoduto chama 

combustível — Foto: Pixabay 

 

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

ia/2022/03/07/gas-natural-dispara-

no-ano-na-europa-em-meio-a-guerra-

russia-x-ucrania.ghtml   
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Empresas 

Landim vai enfrentar 
escrutínio em candidatura na 
Petrobras 
 
Indicação de Rodolfo Landim para a 
presidência do conselho de 
administração da Petrobras provocou 
reações antagônicas e ação na Justiça 
pode criar obstáculos 
 
Por Francisco Góes — Do Rio 
07/03/2022 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 
A indicação do presidente do Clube de 

Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim, 

para a presidência do conselho de 

administração da Petrobras, confirmada 

pela empresa em fato relevante na noite 

de sábado, provocou reações 

antagônicas entre especialistas, fontes 

ligadas à empresa e analistas de bancos 

de investimento. Há o reconhecimento 

de que Landim é um homem do ramo, 

conhece o mundo do petróleo uma vez 

que trabalhou na estatal por 26 anos. 

Mas há também avaliações de que a 

indicação é política dada a proximidade 

do executivo com o presidente Jair 

Bolsonaro. Mais do que isso, permanece 

a dúvida se Landim vai conseguir passar 

pelas instâncias de governança da 

empresa e da Lei das Estatais pelo fato 

de ter sido denunciado, no ano passado, 

pelo Ministério Público Federal (MPF), 

por gestão fraudulenta, o que resultou 

em uma ação penal que tramita na 10ª 

Vara Federal de Brasília, mas que se 

encontra paralisada em razão de um 

“habeas corpus” impetrado pela defesa. 

 

A candidatura de Landim para substituir 

o atual presidente do conselho da 

Petrobras, almirante Eduardo Bacellar 

Ferreira, foi confirmada em momento 

que os preços do barril do petróleo 

fecharam a semana passada em alta de 

mais de 20%, como resultado da guerra 

na Ucrânia, o que coloca ainda mais 

pressão para que a Petrobras reajuste os 

preços da gasolina e do diesel no 

mercado doméstico. O contrato do 

petróleo tipo Brent, referência 

internacional, fechou sexta-feira com 

alta de 6,92%, a US$ 118 por barril, em 

Londres. 

 

Fontes próximas da Petrobras 

consideraram ser “inevitável” que a 

empresa anuncie algum reajuste nos 

preços dos combustíveis a partir desta 

semana. A defasagem nos preços dos 

derivados em relação à paridade de 

importação superou os 20%, de acordo 

com diferentes estimativas. A Petrobras 

está há mais de 50 dias sem fazer 

reajustes nos preços dos derivados nas 

refinarias. A previsão de um reajuste 

iminente se choca com a avaliação de 

analistas de bancos que entendem que a 

empresa ainda deve esperar a 

volatilidade do mercado baixar para 

aumentar os preços. 

 

Um conselheiro da Petrobras ouvido 

pelo Valor disse que a troca de Bacellar 

por Landim é um sinal claro de que o 

controlador da empresa, a União, não 

está satisfeito com o trabalho que vem 

sendo feito. “Landim pode ser uma 

forma de deixar Silva e Luna [Joaquim 

Silva e Luna, presidente da Petrobras] 

com menos liberdade de atuação”, disse 

a fonte. A pressão nesses casos costuma 

se dar nos bastidores. “Isso é mais 

oficioso do que oficial”, afirmou o 

interlocutor. A discussão ocorre quando 

a Petrobras tenta construir uma solução 

junto com o governo para viabilizar 

algum tipo de subsídio para a gasolina e 

o diesel. O Congresso também vem 

discutindo alternativas nesse tema. 
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O nome de Landim para a vaga foi 

revelada pelo colunista Lauro Jardim, de 

“O Globo”, no sábado pela manhã. À 

tarde, o Valor confirmou a saída de 

Bacellar, o atual presidente do conselho, 

por razões pessoais. Procurado pela 

reportagem, Bacellar não retornou. No 

sábado à noite, a Petrobras divulgou fato 

relevante com a lista de candidatos da 

União, o sócio controlador da Petrobras. 

Essa indicação, dizem fontes, é feita via 

Ministério de Minas e Energia (MME), 

ao qual a Petrobras está subordinada. 

Mas nos bastidores os altos cargos de 

liderança da Petrobras, caso do 

presidente-executivo e do “chairman”, 

são indicações políticas vindas do 

Palácio do Planalto. 

 

O fato relevante apresentou a indicação 

de oito nomes da União para o colegiado 

da estatal, os quais vão concorrer aos 

cargos em Assembleia Geral Ordinária 

(AGO) em 13 de abril. O conselho é 

formado por onze integrantes, sendo 

sete da União, três representantes de 

acionistas minoritários e um dos 

empregados da estatal. O documento 

confirmou a candidatura de Landim e 

apontou duas mudanças em relação à 

composição atual do conselho. 

 

Do quadro atual do colegiado, se 

candidatam à reeleição, como 

representantes da União, Joaquim Silva 

e Luna - na Petrobras, o CEO participa 

do CA -, Márcio Andrade Weber, Murilo 

Marroquim de Souza, Ruy Flaks 

Schneider e Sonia Julia Sulzbeck 

Villalobos. Há ainda dois novos nomes, 

além de Landim: Carlos Eduardo Lessa 

Brandão, que disputou vaga em 2021 

mas não foi eleito, e Luiz Henrique 

Caroli, mais um militar que pode entrar 

na Petrobras. Caroli é almirante de 

esquadra da Marinha. 

 

Os representantes dos minoritários 

também vão lançar candidatos para 

concorrerem ao conselho. Os atuais 

conselheiros dos minoritários são 

Marcelo Gasparino, Rodrigo de 

Mesquita e Marcelo Mesquita. Se os 

minoritários se unirem, podem lançar 

até cinco nomes, o que poderia levar o 

conselho a ser ampliado para 13 vagas. 

Na pior das hipóteses, a União manterá 

sete cadeiras. A representante dos 

empregados é Rosangela Buzanelli 

Torres. 

 

Procurado pela reportagem, Landim 

respondeu via whatsapp: “Me desculpe, 

mas não tenho nada a falar antes da 

AGO. Abraços.” O Valor procurou 

então o advogado de Landim, Ricardo 

Pieri Nunes, sobre a ação criminal na 

10ª Vara Criminal do DF, uma vez que 

esse processo, na avaliação de diversas 

fontes, pode tornar difícil para o 

executivo passar pelas checagens de 

conformidade (“compliance”) exigidas 

pela Petrobras e pela Lei das Estatais. Se 

ele não for aprovado, a União pode ter 

que lançar um outro nome para o cargo. 

 

O advogado de Landim escreveu em 

resposta ao questionamento 

do Valor sobre a situação do processo: 

“A ação penal se encontra paralisada por 

ordem do Desembargador Federal Ney 

Bello, do TRF da 1ª Região, que, em 

resposta à HC impetrado pela defesa, 

entendeu que ‘descabe’ falar na 

ocorrência de gestão temerária, tendo 

em vista que não restou demonstrada 

qualquer prática irregular que tenha 

implicado em risco ao Sistema 

Financeiro Nacional, conforme 

declarações da própria CVM [Comissão 

de Valores Mobiliários].” 

 

O processo enfrentado por Landim, e 

outras pessoas, foi motivado por 

denúncia do MPF, em 2021, por suposto 
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crime de gestão fraudulenta em fundo de 

investimento que teria lesado os fundos 

de pensão Funcef, Petros e Previ. A 

denúncia se deu no âmbito da Operação 

Greenfield. O MPF acusou Landim, a 

gestora dele, a Mare Investimentos, 

além da empresa Mantiq e outros 

gestores, de supostamente terem 

causado prejuízo superior a R$ 100 

milhões, em valores históricos, às 

fundações. O problema teria ocorrido 

entre 2011 e 2016. 

 

Executivo com passagem pela Petrobras 

disse que a indicação de Landim teria 

sido mal recebida, internamente, na 

companhia. O executivo viu “conflito de 

interesses” na candidatura dado o 

processo que enfrenta envolvendo a 

Petros, o fundo de pensão dos 

empregados da Petrobras. Haveria 

ainda incômodo com o alinhamento de 

Landim a Bolsonaro. Os dois se 

aproximaram quando Landim fez 

pressão pela volta do público aos 

estádios na pandemia. 

 

Analistas de bancos ouvidos fizeram 

avaliação positiva de Landim. Um 

analista disse que Landim como 

“chairman” é uma “excelente” indicação. 

Citou a carreira do executivo na 

Petrobras, o conhecimento dele sobre a 

companhia e a experiência de Landim na 

iniciativa privada no setor de petróleo e 

gás e, mais recentemente, no mundo 

esportivo, o Flamengo, com uma boa 

gestão. “Continuidade é a palavra para a 

Petrobras e entendemos que Landim 

manterá a estratégia.” Outro analista 

afirmou: “Poderiam-se apresentar 

nomes melhores, mais técnicos [menos 

políticos], mas a troca no conselho, na 

nossa visão, é neutra [do ponto de vista 

do valor da ação].” (Colaborou Flávya 

Pereira, de São Paulo). 

 
Apesar da experiência no setor, 

indicação de Landim para conselho da 

Petrobras pela União levanta dúvidas 

sobre viés político — Foto: Carolina 

Antunes/PR/Divulgação 

 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/07/landim-vai-enfrentar-
escrutinio-em-candidatura-na-
petrobras.ghtml  
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/07/landim-vai-enfrentar-escrutinio-em-candidatura-na-petrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/07/landim-vai-enfrentar-escrutinio-em-candidatura-na-petrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/03/07/landim-vai-enfrentar-escrutinio-em-candidatura-na-petrobras.ghtml
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Legislação 

TJ-BA derruba 24 liminares 
contra ICMS-Difal 
 
Presidente da Corte considerou que 
manutenção das decisões geraria dano 
às finanças do Estado 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
07/03/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 
Sensibilizados com a argumentação de 

perda de arrecadação, presidentes de 

Tribunais de Justiça têm acatado 

pedidos de Estados para derrubar 

liminares que adiam o pagamento do 

diferencial de alíquotas (Difal) do ICMS 

no comércio eletrônico. Depois do TJ-

ES, foi a vez do TJ-BA suspender, de 

uma só vez, 24 decisões. Todas 

prorrogavam a cobrança por 90 dias. 

 

No Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo, o presidente, desembargador 

Fabio Clem de Oliveira, suspendeu, em 

uma só decisão, 30 liminares que 

adiavam a cobrança para 2023 (processo 

nº 0001127-08.2022.8.08.0000). 

 

O desembargador acatou pedido da 

Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

Para o órgão, o efeito multiplicador 

dessas liminares “proporcionaria um 

cenário de descontrole na arrecadação 

dada a potencialidade lesiva da decisão 

em comento”. Em 2020, de acordo com 

o órgão, o Estado arrecadou cerca de R$ 

25 milhões com o ICMS-Difal. 

 

Na Bahia, a decisão foi tomada pelo 

desembargador Nilson Soares Castelo 

Branco, presidente da Corte. Ele 

entendeu que a manutenção dessas 

liminares poderia trazer perigo de dano 

reverso às finanças e saúde pública do 

Estado. 

 

O pedido de suspensão das liminares foi 

feito pelo Estado da Bahia, que afirmou 

haver uma perda significativa aos cofres 

públicos, de cerca de R$ 50 milhões 

mensais, o que poderia comprometer, 

inclusive, a prestação de serviços 

públicos essenciais. 

 

O governo estadual ainda alegou, no 

pedido, que teve grandes perdas 

financeiras diante do agravamento da 

pandemia da covid-19 (processo nº 

8005145-17.2022.8.05.0000). Em 

outros Estados, como São Paulo, Acre, 

Paraná e Roraima, e no Distrito Federal 

ainda há decisões vigentes favoráveis 

aos contribuintes. 

 

A discussão surgiu com o atraso na 

publicação, pelo governo federal, da lei 

complementar exigida pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) para a cobrança. 

Aprovada pelo Congresso Nacional em 

20 de dezembro, a norma, de nº 190, só 

foi publicada em janeiro. Com o atraso, 

os contribuintes passaram a defender 

que o Difal só deveria valer a partir de 

2023. 

 

Os Estados, porém, defendem a 

cobrança imediata. Sem o diferencial de 

alíquotas correm o risco de perder R$ 

9,8 bilhões em arrecadação. Para eles, 

como não se trata de aumento de 

imposto ou novo tributo, não seria 

necessário cumprir nem a noventena 

(90 dias para início da cobrança a partir 

da publicação da lei) nem a chamada 

anterioridade anual (prazo de um ano). 

A questão já foi levada ao STF. 

 

Para Eduardo Correa da Silva, do Correa 

Porto Advogados, a exemplo do 

incidente de suspensão de liminar do 

Espírito Santo, esse caso da Bahia tem 
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como fundamento principal a questão 

da perda significativa de arrecadação. 

“Esse argumento é de natureza 

econômica, que não pode se sobrepor ao 

argumento de natureza jurídica, que o 

juiz precisaria se ater”, diz. 

 

O advogado Maurício Faro, sócio do 

BMA Advogados, concorda. Mais uma 

vez, afirma, chama a atenção a falta de 

enfrentamento da discussão jurídica, da 

constitucionalidade ou não da aplicação 

do princípio da anterioridade 

nonagesimal, no caso da Bahia. Baseou-

se sobretudo, acrescenta, em alegações 

unilaterais do Estado, que falam em 

expectativa de receita, de um dano ao 

erário. “O que era para ser uma exceção 

[ o uso de incidente de suspensão de 

liminar], passou a ser uma regra nessas 

discussões fiscais”, diz. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/03/07/tj-ba-derruba-24-
liminares-contra-icms-difal.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/07/tj-ba-derruba-24-liminares-contra-icms-difal.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/07/tj-ba-derruba-24-liminares-contra-icms-difal.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/03/07/tj-ba-derruba-24-liminares-contra-icms-difal.ghtml
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Economia 

Bolsonaro convoca reunião 
com Petrobras e diz que 
paridade no petróleo 'não 
pode continuar' 
 
Presidente afirmou que atrelamento ao 
preço mundial é 'grande problema', que 
buscará 'solução' 
 
Daniel Gullino 
07/03/2022 - 09:57 / Atualizado em 
07/03/2022 - 11:01 
 

Plataforma de Petróleo Foto: 

Reprodução 

 

BRASÍLIA — O presidente Jair 

Bolsonaro afirmou que haverá nesta 

segunda-feira uma reunião com os 

ministros da Economia e da Minas e 

Energia e a Petrobras para tratar do 

preços dos combustíveis, que já estavam 

em alta e agora estão sob pressão ainda 

maior com a guerra na Ucrânia. 

 

Bolsonaro ainda afirmou que a paridade 

internacional do preço do petróleo é 

resultado de uma "legislação errada" e 

"não pode continuar acontecendo". 

Diante do aumento no preço do barril do 

petróleo, Bolsonaro afirmou que não 

pode repassar inteiramente esse reajuste 

para o preço do combustível. 

 

— Tem uma legislação errada feita lá 

atrás, que você tem a paridade com o 

preço internacional. Ou seja, o que é 

tirado do petróleo, leva-se em conta o 

preço fora do Brasil. Isso não pode 

continuar acontecendo. Estamos vendo 

isso aí, sem ter nenhum sobressalto no 

mercado — disse Bolsonaro, em 

entrevista à rádio Folha, de Roraima. 

 

O presidente disse que a paridade é o 

"grande problema" e que uma "solução" 

será buscada "de forma "bastante 

responsável": 

 

— Leis feitas erradamente lá atrás 

atrelaram o preço do barril produzido 

aqui e o preço lá de fora. Esse é o grande 

problema, nós vamos buscar solução 

para isso de forma bastante responsável. 

 

 O barril de petróleo do tipo brent 

chegou a US$ 139 na madrugada desta 

segunda-feira, maior cotação desde o 

recorde de US$ 147,50 de julho de 2008. 

O aumento ocorre diante do temor de 

uma escalada nas sanções ocidentais à 

Rússia pela invasão da Ucrânia. 

 

Bolsonaro disse ainda que "não é 

admissível" repassar esse aumento para 

os consumidores: 

 

— Isso que está acontecendo, esse preço 

altíssimo do petróleo, algo anormal, 

atípico, que o governo federal, nós, 

juntamente com a Economia agora à 

tarde, Ministério de Minas e Energia e a 

própria Petrobras vamos buscar uma 

alternativa. Porque, se você for repassar 

isso tudo para o preço dos combustíveis, 

você tem que dar aumento em torno de 

50% nos combustíveis. Não é 

admissível. 

 

De acordo com o presidente, "a 

população não aguenta uma alta com 

esse percentual aqui no Brasil". 

https://oglobo.globo.com/economia/barril-de-petroleo-supera-us-130-gas-na-europa-tem-alta-de-79-bolsas-europeias-caem-25421763
https://oglobo.globo.com/economia/barril-de-petroleo-supera-us-130-gas-na-europa-tem-alta-de-79-bolsas-europeias-caem-25421763
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https://oglobo.globo.com/economia/bo

lsonaro-convoca-reuniao-com-

petrobras-diz-que-paridade-no-

petroleo-nao-pode-continuar-25421955  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-convoca-reuniao-com-petrobras-diz-que-paridade-no-petroleo-nao-pode-continuar-25421955
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-convoca-reuniao-com-petrobras-diz-que-paridade-no-petroleo-nao-pode-continuar-25421955
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-convoca-reuniao-com-petrobras-diz-que-paridade-no-petroleo-nao-pode-continuar-25421955
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-convoca-reuniao-com-petrobras-diz-que-paridade-no-petroleo-nao-pode-continuar-25421955
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Economia 

IRPF 2022: Confira o passo a 
passo para preencher a 
declaração 
 
A Receita Federal divulga as regras para 
o preenchimento da declaração do 
Imposto de Renda 2022. O prazo neste 
ano é de 7 de março até o dia 29 de abril 
 
Raphaela Ribas 
07/03/2022 - 09:13 / Atualizado em 
07/03/2022 - 09:18 
 

Imposto de Renda 2022. Envio das 

declarações começa na próxima semana 

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil 

 

 

RIO - É chegada a hora de novamente 

encarar o Leão. A partir do dia 7 de 

março, os contribuintes podem baixar o 

programa da Declaração do Imposto de 

Renda 2022 no site da Receita Federal e 

preencher o formulário. O prazo vai até 

o dia 29 de abril. 

 

O primeiro lote de restituição será pago 

em 31 de maio e poderá ser pago via PIX. 

O mesmo vale para o quem precisa pagar 

o Darf. A chave, porém, deve estar 

cadastrada com o CPF. 

 

A tabela do IR não sofreu reajuste, 

portanto, ficam valendo os mesmos 

valores do ano passado. Devem prestar 

contas quem, em 2021, tiver recebido 

mais de R$ 28.559,70 em rendimentos 

tributáveis; R$ 40 mil em rendimentos 

isentos, não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte. Também estão 

obrigados a declarar quem tinha bens, 

em 31 de dezembro de 2021, como um 

imóvel, com valor acima de R$ 300 mil. 

 

Entre as novidades deste ano, será 

obrigatório informar o número do 

Renavam do veículo e o CPF de todos os 

menores. E quem tiver certificado digital 

já terá a declaração pré-preenchida no 

programa da Receita. Com o cadastro no 

portal gov.br, é possível também fazer a 

declaração em diferentes dispositivos. 

Por exemplo, começar no celular e 

terminar no programa instalado no 

computador ou on-line. 

 

O prazo para empresas e instituições 

financeiras enviarem aos contribuintes 

os informes de rendimentos referentes 

ao ano de 2021 termina na próxima 

segunda-feira, dia 28 de fevereiro. 

 

Veja como preencher cada etapa 

da declaração: 

 

. 

Foto: Arte O Globo 

 

Download e instalação 

 

Entre no site da Receita Federal e clique 

em "Meu imposto de Renda" e, em 

seguida, "Baixar o Programa". 

https://oglobo.globo.com/economia/2270-saem-as-regras-do-imposto-de-renda-2022-entrega-da-declaracao-comeca-em-7-de-marco-rv1-25406790
https://oglobo.globo.com/economia/2270-saem-as-regras-do-imposto-de-renda-2022-entrega-da-declaracao-comeca-em-7-de-marco-rv1-25406790
https://oglobo.globo.com/economia/2270-irpf-2022-restituicao-podera-ser-via-pix-confira-calendario-rv1-25408055
https://www.gov.br/pt-br
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
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. 

Foto: . 

 

Após clicar para baixar o programa, você 

será redirecionado para uma página de 

instalações. São quatro opções: 

Windows, Linux, MacOS ou 

Multiplataforma). Escolha a que se 

encaixa no seu computador e instale o 

programa. 

 

. 

Foto: . 

  

Uma vez com o programa baixado, 

aparecerá uma tela de boas-vindas com 

as abas laterais "Nova", "Em 

Preenchimento" e "Transmitidas". O 

contribuinte pode acessar por uma delas 

ou, se tive cadastro no gov.br, no botão 

"entrar com gov.br". 

 

Abaixo dele, estão links com as 

novidades, dúvidas frequentes e acima 

"Entrar com gov.br".  

 

 O primeiro passo é escolher qual será o 

tipo de declaração que, no caso do acerto 

anual, é "Declaração de Ajuste Anual". 

 

Quem for preencher pela primeira vez, 

deve optar por "Iniciar Declaração em 

Branco", informando CPF e nome 

completo. Já aqueles que declararam no 

ano passado, podem importar dados do 

ano passado e apenas atualizá-los. 

 

. 

Foto: . 

  

Do lado esquerdo, vão aparecer vários 

tópicos para a Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto de Renda Pessoa 

Física 2022 (IRPF). Eles deverão ser 

preenchidos um de cada vez e pela 

ordem. 

 

. 

Foto: Arte O Globo 

 

Identificação do contribuinte 

 

O primeiro tópico é para o titular tem 

que se identificar. Basta clicar no ícone e 

colocar seus dados como nome, data de 

nascimento, título de eleitor, endereço 

completo e profissão. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 
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Ao final do preenchimento da 

declaração, antes do envio, será 

recomendado escolher entre os modelos 

simplificados — com desconto de 20% 

dos rendimentos tributáveis — ou 

completo — com direito a todas as 

deduções legais. 

  

  

Dependentes e Alimentandos 

 

Em seguida, é a vez dos "Dependentes" e 

"Alimentandos". O procedimento é o 

mesmo: clique em "novo" e acrescente as 

informações deles, caso tenha. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

  

Os dependentes podem ser o cônjuge ou 

companheiro (a) com quem o 

contribuinte tenha filho ou viva há mais 

de 5 anos e filho(a) ou enteado(a) em 

três situações: até 21 anos de idade; até 

24 anos se estiver cursando ensino 

superior ou escola técnica de segundo 

grau; ou em qualquer idade se for 

incapacitado física ou mentalmente para 

o trabalho. 

 

Já os alimentandos são aqueles que 

recebem pensão alimentícia 

determinada por acordo com decisão 

judicial, como ex-esposa/marido e 

filhos. Não há limite de idade nem renda 

para o alimentando. 

. 

Foto: Arte O Globo 

 

Auxílio Emergencial 

 

Quem recebeu o auxílio emergencial e 

conseguiu um emprego tendo ao final do 

ano um redimento tributável de de R$ 

22.847,76 precisa fazer a declaração. 

Esta soma pode vir da renda de um 

aluguel também, por exemplo. 

 

O valor do benefício deve ser incluído na 

ficha de "Rendimentos Tributáveis 

Recebidos de Pessoa Jurídica". A fonte 

pagadora é o Ministério da Cidadania, 

cujo CNPJ é 05.526.783/0003-27. 

 

. 

Foto: . 

  

A diferença para o ano passado é que 

quem recebeu ajuda do governo federal 

em 2020 e atingiu este teto foi obrigado 

a devolver as parcelas recebidas. 

 

Em 2022, porém, isso não acontecerá, 

pois a medida provisória do ano base 

2021 não prevê o retorno dos benefícios 

na entrega do IRPF 2022. 

 

De acordo com o Ministério da 

Cidadania, a devolução será realizada 

somente quando a família não tenha 
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atendido aos critérios de elegibilidade e 

tenha recebido os recursos de forma 

indevida. 

 

Quem acessou o auxílio emergencial 

mas é isento não precisa declarar. Já 

quem passou do limite de não tributável 

tem que ir no site da Dataprev e baixar o 

informe de rendimentos referente ao 

auxílio. 

 

Rendimentos Tributáveis de 

Pessoas Jurídicas 

 

A declaração deve ser feita para valores 

acima de R$ 28.559,70 ou rendimentos 

isentos, não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma 

tenha sido superior a R$ 40 mil em 

2021. 

 

A regra é válida, ainda, para quem teve 

receita bruta em valor superior a R$ 

142.798,50 em atividade rural ou que 

tinha, até 31 de dezembro de 2021, a 

posse ou a propriedade de bens ou 

direitos de valor total superior a R$ 300 

mil. 

 

Também não estão isentos 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 e de futuros. 

 

 Rendimentos recebidos de pessoa 

jurídica 

 

São seis fichas, mas, para os 

funcionários, é neste espaço abaixo (o 

mesmo do auxílio emergencial) que deve 

ser inserido os dados do informe de 

rendimento. As informações já vêm 

detalhadas no documento entregue pela 

empresa. 

. 

Foto: . 

  

Se tiver dependentes, inclua os 

rendimentos deles também, ainda que 

sejam isentos, pois serão somados ao 

cálculo do tributo no fim do processo. 

 

. 

Foto: . 

  

 Rendimentos recebidos de pessoa 

física e do exterior 

 

Esta categoria é destinada ao 

contribuinte que recebe aluguel de 

imóvel ou ao autonômo. No caso do 

profissional, o preenchimento, além de 

manual, pode ser também importado do 

programa do carnê-leão. 

 

Quem teve ganhos no exterior também 

deve declarar aqui. Valem 

representações diplomáticas e 

organismos internacionais, observados 

os acordos, tratados e convenções 

internacionais firmados entre o Brasil e 

o país ou organismo de origem dos 

rendimentos, ou a existência de 

reciprocidade de tratamento. 

https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/


18 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

  

O rendimento proveniente da venda de 

bens ou de ações será inserido na ficha 

de ganho de capitais, que fica mais à 

frente. Um outro ponto importante é que 

tudo que for referente ao exterior deve 

ser convertidos em dólar americano de 

acordo com o câmbio da data do 

recebimento e, depois, em reais. 

 

 Rendimentos isentos e não 

tributáveis 

 

Bolsas de estudos, rendimento da 

caderneta de poupança e heranças são 

alguns exemplos de ganhos que, mesmo 

isentos, devem ser declarados. 

 

Note que há duas abas. Clique em 

"Rendimentos" e depois no Tipo de 

Rendimento. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

  

 Rendimentos sujeitos à tributação 

Exclusiva/Definitiva 

 

O preenchimento é parecido com o 

anterior: "Rendimento" e Tipo de 

Rendimento. Muitas informações vão 

aparecer automaticamente, mas outras, 

como participação nos lucros e 

resultados, deverão ser atualizadas 

manualmente. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

  

 Rendimentos tributáveis de PJ 

(Imposto com exibilidade 

suspensa) 

 

Esta ficha é destinada para quem tem 

alguma cobrança de imposto contestada 

na Justiça. Ou seja, os tributos que 

existem, mas ainda não podem ser 

cobrados. Os demais não precisam 

preencher. 

 

É preciso o nome da fonte pagadora, 

assim como CPF ou CPNPJ, os 

rendimentos tributáveis e os depósitos 

judiciais do imposto. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

  

 Rendimentos recebidos 

acumuladamente 
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Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

  

Aqui devem ser informados os 

rendimentos provenientes de salários ou 

pensões depositados de uma só vez no 

anos anteriores, inclusive decorrentes de 

decisões da Justiça do Trabalho. 

 

. 

Foto: Arte O Globo 

 

Imposto pago/retido (e no 

exterior) 

 

Parte da tela é preenchida 

automaticamente pelo programa da 

Receita. Os impostos pagos no exterior, 

porém, devem ser preenchidos 

manualmente. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

 

O Brasil tem uma lista de reciprocidade 

com 30 países onde é possível 

compensar o valor ou evitar a dupla 

tributação, desde que não sujeito à 

restituição ou compensação no país de 

origem. 

 

Pagamentos 

 

Ao clicar neste tópico vai abrir uma tela 

com o código e a descrição do serviço 

prestados, entre eles, médico, dentista e 

psicólogo. É necessário o nome e CPF do 

profissional. Aqui também onde são 

inseridos os gastos com educação, 

saúde, planos de previdência, entre 

outros. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

 

A pensão alimentícia é outra despesa a 

ser declarada nesta tela. Mas vale 

lembrar que são válidos apenas os 

valores determinados por ordem 

judicial. Os pagamentos efetuados por 

acordo informal ficam de fora. 

 

  

Doações 

 

Se a doação for para uma instituição de 

caridade, é uma ficha na qual é 

necessário o nome e CPF ou CNPJ do 

beneficiado. Basta clicar em “novo”, o 

tipo de doação em “código” e preencher 

com estes dados. 

 

É importante salientar que a dedução 

não é para toda doação. Entre as que são 
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aceitas, estão incentivo aos esportes, à 

cultura e ações em prol do estatuto do 

idoso. 

 

Para acrescentar estas informações na 

declaração, clique na opção "novo" na 

parte inferior do programa. Em seguida, 

escolha o tipo de doação, na aba 

"código". 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

  

Sendo a doação para um candidato ou 

partido político, a declaração é feita em 

uma tela mais abaixo da lista de tópicos 

à esquerda do computador. Neste caso, 

será necessário o CNPJ do comitê ou 

partido e data da transferência. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

 

. 

Foto: Arte O Globo 

  

Bens, dívidas e ganhos de capital 

 Bens e Direitos 

 

Os bens de uma pessoa não são 

deduzidos do Imposto de Renda. 

Entretanto, se for acima de R$ 300 mil 

deve ser declarado, assim como se 

houver lucro com a venda sobre esse 

item. É sobre o ganho de capital que 

haverá a incidência de imposto. 

 

. 

Foto: . 

 

Uma confusão comum é atualizar o valor 

de um imóvel com o preço do mercado. 

Isso pode aumentar a mordida do Leão. 

O correto é repetir o valor da compra 

todos os anos.  Caso tenha ocorrido uma 

reforma, então, soma-se apenas o valor 

gasto com a melhoria ao total já 

existente do imóvel. 

 

No ano passado também foram 

incluídos nesta aba os códigos para 

declaração de criptoativos: criptoativo 

bitcoin; outros tipos de moedas digitais, 

conhecidas como altcoins; e demais 

criptoativos que não são considerados 

criptomoedas, como tokens. 

 

 Dívidas 

 

Selecione o tipo de dívida, a situação e 

valores já pagos. Devem ser informadas 

nessa tela as dívidas e empréstimos 

feitos no valor acima de R$ 5 mil de 

2021, exceto financiamento do Sistema 

Financeiro Habitacional (SFH). 
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 Ganho de capital 

 

No menu à esquerda, clique na aba 

"Ganhos de capital" e depois em "Bens 

imóveis", "Direitos/Bens móveis" e 

"Participações societárias". O 

preenchimento dos dados é feito 

exclusivamente por meio da importação 

dos dados de outro programa, o GCAP 

2021, no site https://bit.ly/3bEDIP9. 

 

 Atividade rural 

 

Os produtores rurais podem preencher a 

ficha em "Atividade Rural" ou importar 

as informações do programa AR 2021, 

disponível no Programa Livro Caixa da 

Atividade Rural 2021, disponível no 

link: https://bit.ly/2NYswVB. 

 

. 

Foto: . 

 

 Aplicações em renda variável 

 

Esta tela é para quem investiu em 2021 

em operações comuns/ day trade, que 

são incluem os ganhos com vendas de 

ações e outros ativos, como ouro. 

. 

Foto: . 

  

A outra aba é para os rendimentos com 

operações de fundos de investimento 

imobiliário. Os dois devem ser 

preenchidos com os dados do titular e do 

dependente. 

 

. 

Foto: Arte O Globo 

  

Espólio 

 

Mesmo que o contribuinte tenha 

falecido, se há um espólio em 

andamento, a declaração à Receita 

Federal deve ser feita. As regras são as 

mesmas aplicadas para quem está vivo 

quanto aos limites para isenção e posse 

de bens. 

 

A ficha do espólio, porém, é preenchida 

com os dados do inventariante. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

 

. 

Foto: Arte O Globo 

 

https://bit.ly/3bEDIP9
https://bit.ly/2NYswVB
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Revisão e envio 

 

Confira todas as informações, pois 

qualquer detalhe pode levar o 

contribuinte para a malha fina. Como 

são muitas abas, o cansaço às vezes pode 

facilitar erros ou lacunas. Uma 

ferramenta do programa que ajuda é o 

“verificar pendências” no final da 

declaração. 

 

Na última tela é também onde devem ser 

informados os dados bancários para 

depósito da restituição. 

 

Programa IRPF 2022 Foto: Reprodução 

/ Receita Federal 

 

  

Antes de enviar, é possível comparar 

qual modelo de tributação é mais 

vantajoso. O simplificado desconta 20% 

dos rendimentos tributáveis. O 

completo deduz todos os gastos. 

 

Escolhida a melhor opção, é só clicar em 

"Entregar declaração". Não há mais a 

necessidade de baixar um programa 

apenas para envio. A orientação é 

imprimir o recibo. 

 

Ferramenta on-line tira dúvidas 

 

O Globo desenvolveu um espaço especial 

com tutoriais, reportagens e vídeos para 

tirar dúvidas e esclarecer regras sobre o 

Imposto de Renda 2022 no 

site: oglobo.com.br/economia/imposto-

de-renda. 
 

https://oglobo.globo.com/economia/i
mposto-de-renda/irpf-2022-confira-
passo-passo-para-preencher-
declaracao-25406380  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/irpf-2022-confira-passo-passo-para-preencher-declaracao-25406380
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/irpf-2022-confira-passo-passo-para-preencher-declaracao-25406380
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/irpf-2022-confira-passo-passo-para-preencher-declaracao-25406380
https://oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda/irpf-2022-confira-passo-passo-para-preencher-declaracao-25406380
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Economia 

Guerra na Ucrânia influencia, 
e economistas aumentam 
projeção de inflação para este 
ano 
 
Estimativa para o IPCA de 2022 subiu 
de 5,60% para 5,65%, ante 5,44% há 
um mês; meta do BC é de 3,50% 

 
Thaís Barcellos, O Estado de S.Paulo 
07 de março de 2022 | 10h40 
 
Brasília - Economistas do mercado 

financeiro elevaram, pela oitava 

semana consecutiva, a estimativa 

da inflação esperada para este ano, 

indicou o relatório do Boletim Focus 

divulgado pelo Banco 

Central (BC) nesta segunda-feira, 21. 

A invasão russa à Ucrânia, que está 

afetando o preço do petróleo e mercados 

mundo afora, influenciou, e a estimativa 

do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) para 

2022 subiu de 5,60% para 5,65%, ante 

5,44% há um mês.  

 

O objetivo a ser perseguido pelo Banco 

Central este ano é de 3,50%, com 

tolerância de 2,0% a 5,0%. Ou seja, o 

Boletim Focus segue indicando o 

segundo ano consecutivo de 

rompimento da meta, após o desvio de 

4,81 pontos porcentuais do IPCA de 

2021 (10,06%). 

 

Prédio do Banco Central; autarquia 

divulgou nesta segunda-feira, 7, o 

Relatório Focus Foto: Agência Brasil 

 

Já a expectativa para o IPCA em 2023 

continuou em 3,51%, ainda acima do 

centro da meta (3,25%, banda de 1,75% 

a 4,75%). A mediana era 3,50% há 

quatro semanas. 

 

No comunicado do Comitê de Política 

Monetária (Copom) de fevereiro, o 

BC atualizou suas projeções para a 

inflação com estimativas de 5,4% em 

2022 e 3,2% em 2023. O colegiado 

elevou a Selic em 1,5 ponto porcentual, 

para 10,75% ao ano. 

 

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

ias/geral,boletim-focus-

inflacao,70004000564  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercado-financeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercado-financeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
http://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
http://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
http://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
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,boletim-focus-inflacao,70004000564
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,boletim-focus-inflacao,70004000564
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,boletim-focus-inflacao,70004000564
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Economia 

Subsídio ao preço do 
combustível enfrenta 
resistência no Ministério da 
Economia e no Senado 
 
Equipe econômica avalia que proposta 
pode ter efeitos adversos, opostos ao 
esperado pelo governo 
 
Guilherme Pimenta, Daniel Weterman, 
O Estado de S.Paulo 
07 de março de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - Membros da equipe 

econômica afirmaram reservadamente 

que o Ministério da Economia é 

“absolutamente contra” a proposta 

estudada pelo próprio governo do 

presidente Jair Bolsonaro para 

subsidiar o preço dos combustíveis, com 

validade de três a seis meses, conforme 

revelado pelo Estadão/Broadcast. 

 

Na avaliação de integrantes do 

Ministério da Economia e de 

parlamentares a par das discussões, a 

proposta não partiu da pasta comandada 

por Paulo Guedes e pode ter efeitos 

adversos, ao contrário do que pretende o 

governo.  

 

Na semana passada, por exemplo, o 

assessor especial de Estudos 

Estratégicos do Ministério da Economia, 

Adolfo Sachsida, alertou que algumas 

propostas geram efeitos 

macroeconômicos adversos, com 

resultados negativos. "Cabe a nós 

mostrarmos que determinadas medidas 

para os combustíveis terão efeito oposto 

ao esperado", afirmou o secretário, após 

ser questionado sobre a possibilidade de 

concessão de subsídios para baixar o 

preço da gasolina na última sexta-feira, 

4. 

 

Na contramão do Ministério da 

Economia, o ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, já fez 

declarações a favor de um fundo de 

estabilização. 

 

Equipe econômica do ministro Paulo 

Guedes não concorda com subsídio 

Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

A ideia, como mostrou 

o Estadão/Broadcast, é estabelecer 

um valor fixo de referência para a 

cotação dos combustíveis e subsidiar a 

diferença entre esse valor e o preço do 

petróleo no mercado internacional. 

 

O que vem sendo estudado desta vez é 

utilizar os dividendos pagos 

pela Petrobras à União e o dinheiro da 

participação especial, que funciona 

como royalties, mas incide 

exclusivamente sobre a produção de 

grandes campos de petróleo, como os 

do pré-sal. 

 

Resistência no Senado 
 
O Senado deve votar um pacote de 

projetos relacionados ao preço dos 

combustíveis, incluindo uma conta de 

estabilização dos preços, na quarta-

feira, 9. Na avaliação de senadores, o 

governo está dividido e sem rumo na 

definição. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulo-guedes
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-de-minas-e-energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-de-minas-e-energia
https://economia.estadao.com.br/fotos/geral,bento-albuquerque,1190346
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras#:~:text=A%20Petrobras%20%C3%A9%20uma%20empresa,s%C3%B3cio%20majorit%C3%A1rio%20o%20governo%20federal.
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pre-sal
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O relator dos projetos relacionados ao 

preço dos combustíveis no 

Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), 

criticou a iniciativa do governo de 

conceder um subsídio direto com 

validade de três a seis meses.  

 

O pacote do Senado inclui a proposta de 

criação de uma conta de estabilização 

dos preços dos combustíveis com 

recursos oriundos dos dividendos da 

Petrobras pagos à União e de receitas 

arrecadadas pelo governo em leilões do 

pré-sal – a mesma fonte de recursos que 

o governo propõe usar para bancar os 

subsídios. 

 

"É realmente espantoso que o governo 

brasileiro tenha sido inerte até agora e 

na reta final queira justamente pegar o 

que está sendo discutido no Congresso e 

fazer por medida provisória. É 

praticamente fazer o Congresso de 

idiota", afirmou o senador 

ao Estadão/Broadcast. 

 

Além dos dividendos e da participação 

especial, o projeto do Senado apresenta 

outras receitas da União vinculadas ao 

petróleo e o superávit financeiro 

disponível nos cofres federais como 

fontes da conta. "Tudo que o governo 

está propondo já está coberto pelo 

projeto, só que o projeto é uma lei, foi 

muito mais discutido e apresenta mais 

fontes. Na verdade, não vai afetar em 

nada, nós vamos votar o projeto do 

mesmo jeito", afirmou o relator.  

 

"A solução não é chegar na hora que o 

preço sobe e dispensar dinheiro 

irresponsavelmente, mas é ter soluções 

inteligentes, previsíveis e 

transparentes", disse Jean Paul. 

 

A equipe econômica é contra a conta de 

estabilização proposta pelo Senado e 

agiu para adiar a votação do projeto. Na 

avaliação de integrantes da pasta, há 

dois problemas: primeiro, as fontes de 

arrecadação já estão comprometidas 

com outras despesas; segundo: um 

aporte esbarraria no teto de gastos, 

independentemente da arrecadação. 

 

ICMS 
 
Em meio à tentativa do governo de 

conceder um subsídio, o Ministério da 

Economia continua insistindo em outro 

projeto do Senado, que muda a cobrança 

do ICMS, imposto arrecadado pelos 

Estados, também pautado para quarta-

feira. 

 

O projeto estabelece que o ICMS seja 

cobrado por litro de combustível, e não 

mais sobre o preço final. Além disso, 

institui o modelo de tributação 

monofásica, em apenas uma fase de 

comercialização. 

 

A proposta dá liberdade para os 

governadores definirem a alíquota, mas 

os Executivos estaduais se mobilizam 

contra o texto, apontando perda de 

arrecadação. 

 

No mesmo projeto, porém, o Senado 

incluiu uma medida para dobrar o 

alcance do vale-gás pago a famílias 

carentes, com impacto de R$ 1,9 bilhão 

nos cofres federais neste ano. A 

Economia é contra, mas o relator 

afirmou à reportagem que o conteúdo 

dos projetos não vai sofrer novas 

alterações. Membros da pasta avaliam 

que este aumento, caso seja 

estabelecido, deve se submeter ao teto 

de gastos e são contra a abertura de um 

crédito extraordinário, fora da limitação 

fiscal, para aumentar o benefício. 
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https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,resistencia-subsidio-
combustiveis-economia,70004000194  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Mercado passa a ver Selic a 
8,25% em 2023, mostra Focus 
 

Expectativa para alta do IPCA este ano 

aumentou mais uma vez, chegando a 

5,65% 

 
7.mar.2022 às 10h34 
Camila Moreira 
SÃO PAULO | REUTERS 

 
Especialistas passaram a ver a taxa 

básica de juros mais alta em 2023, 

enquanto a estimativa para a inflação 

este ano seguiu em alta e o cenário para 

a atividade econômica melhorou. 

 

A pesquisa Focus divulgada pelo Banco 

Central nesta segunda-feira (7) mostrou 

que a projeção para a Selic ao final deste 

ano segue em 12,25%, mas para 2023 

subiu a 8,25%, de 8,00% na semana 

anterior. 

 

Ao mesmo tempo, o levantamento 

semanal apontou que a expectativa para 

a alta do IPCA este ano aumentou mais 

uma vez, em 0,05 ponto percentual, 

chegando a 5,65%. Para 2023 

a inflação segue sendo calculada em 

3,51%. 

 

 

Sede do Banco Central, em Brasília 

- Adriano Machado - 

4.out.2021/Reuters 

 

O centro da meta oficial para a inflação 

em 2022 é de 3,5% e para 2023 é de 

3,25%, sempre com margem de 

tolerância de 1,5 ponto percentual para 

mais ou menos. 

 

Para o PIB (Produto Interno Bruto), a 

estimativa de crescimento deste ano 

melhorou com força, a 0,42%, de 0,30%, 

enquanto a de 2023 permaneceu em 

1,5%. 

 

A revisão se dá na esteira da divulgação 

na sexta-feira de que a economia do 

Brasil recuperou-se em 2021 do baque 

provocado pela pandemia de Covid-19 

com o maior crescimento anual em 11 

anos, de 4,6%. No quarto trimestre, a 

expansão foi de 0,5%, acima do 

esperado. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/mercado-passa-a-ver-selic-
a-825-em-2023-mostra-focus.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

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/selic/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/mercado-passa-a-ver-selic-a-825-em-2023-mostra-focus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/mercado-passa-a-ver-selic-a-825-em-2023-mostra-focus.shtml
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Economia 

Petróleo, gás e ouro disparam 
e Bolsas tombam por guerra 
na Ucrânia 
 
Ocorrido se deu após Washington 
discutir, com aliados, embargo ao setor 
energético da Rússia 
 

7.mar.2022 às 9h30Atualizado: 
7.mar.2022 às 10h14 
Juliette VilrobeEtienne Balmer 
TÓQUIO | AFP 
 
Um possível embargo ocidental ao setor 

energético russo provocou a disparada 

dos preços do petróleo e do gás natural, 

assim como a queda das Bolsas ao redor 

do mundo, que temem a desaceleração 

da economia mundial. 

 

O preço do barril de Brent do Mar do 

Norte se aproximou de US$ 140 (R$ 

710) no domingo à noite, muito perto do 

recorde absoluto de US$ 147,50 (R$ 

748) de julho de 2008. 

 

Isto aconteceu depois que o secretário de 

Estado americano, Antony Blinken, 

afirmou que Washington e seus aliados 

debatem a proibição das importações de 

petróleo e gás da Rússia. 

 

 

Bomba de extrair petróleo impressa em 

3D sobre notas de dólares - Dado Ruvic 

- 14.abr.2020/Reuters 

 

Nesta segunda-feira (7), o preço do gás 

natural voltou a bater um recorde 

histórico no mercado europeu, com uma 

alta de mais de 60%, a 345 euros (R$ 

1.911) o megawatt-hora (MWh). A 

Rússia, que também pode ser punida 

neste setor, é responsável por 40% das 

importações de gás europeu. 

 

Ao mesmo tempo, o ouro —um valor 

refúgio em períodos de incerteza— 

superou por alguns minutos a marca de 

US$ 2.000 (R$ 10,1 mil) a onça (28 

gramas). 

 

Depois de registrar quedas de 4% a 6% 

na sexta-feira (4), as Bolsas europeias 

iniciaram a semana com números 

negativos. Às 9H30 GMT (6H30 de 

Brasília), Frankfurt recuava 3,11%, Paris 

perdia 3,33%, Milão 3%, Londres 1,58% 

e Madri 3,32%. 

 

As Bolsas asiáticas encerram a segunda-

feira (7) com perdas expressivas devido 

às consequências do conflito na Ucrânia. 

Tóquio fechou em baixa de 2,94%, e 

registrou o menor nível desde novembro 

de 2020, enquanto Xangai perdeu 2,17% 

e Hong Kong teve um resultado ainda 

pior, com -3,87%. 

 

Embora o petróleo e o gás russos não 

estejam diretamente afetados pelas 

sanções, no momento praticamente não 

encontram compradores, o que afeta 

gravemente a oferta mundial. 

 

"A menos que aconteça um cessar-fogo, 

não há nada em perspectiva para frear o 

aumento dos preços do petróleo", afirma 

um comunicado publicado pelo 

'National Australia Bank'. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/petroleo-volta-a-disparar-com-novas-sancoes-contra-a-russia-no-radar-do-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/russia/
http://www.folha.com.br/
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"O aumento dos preços do petróleo e das 

commodities provavelmente vai obrigar 

as economias europeias a racionar o 

consumo e isto vai pesar na recuperação 

econômica e nos lucros das empresas em 

2022", prevê Ipek Ozkardeskaya, 

analista do banco Swissquote. 

 

O FMI (Fundo Monetário Internacional) 

advertiu que um agravamento do 

conflito na Ucrânia teria consequências 

"devastadoras" a nível mundial. 

 

Os preços dos metais continuam em 

alta: alumínio e cobre registraram 

cotações históricas nesta segunda-feira 

(7). 

 

Às 8H00 GMT (5H00 de Brasília), a 

tonelada de alumínio para entrega em 

três meses alcançou US$ 4.073,50 (R$ 

20,6 mil) no mercado londrino de 

metais (London Metal Exchange, LME). 

 

Algumas horas antes, a tonelada de 

cobre registrou o preço histórico de US$ 

10.845 (R$ 55 mil), antes de retornar a 

US$ 10.777 (R$ 54,6 mil) às 8H00 GMT. 

 

O preço do níquel não superou o recorde 

de 2007, mas registrou aumento de 25%, 

a US$ 36.800 (R$ 186 mil). 

 

No meio da crise, o euro também 

registrava desvalorização em relação à 

moeda americana, negociado a US$ 

1,0867 (R$ 5,4). 

 

O rublo russo caiu a nova mínima 

recorde nesta segunda-feira (7) nas 

negociações internacionais, com os 

mercados locais fechados até ao menos 

quarta-feira (9). 

 

O rublo enfraqueceu a 133,5 por dólar 

depois de ter fechado a 121,037 na sexta-

feira (7), segundo dados da Refinitiv. Na 

plataforma de negociações EBS, o rublo 

chegou a cair a 141 por dólar 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/petroleo-gas-e-ouro-
disparam-e-bolsas-tombam-por-
guerra-na-ucrania.shtml  
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OAB apresenta ao Supremo 
proposta de súmula sobre 
pareceres da advocacia 
 

7 de março de 2022, 10h16 

 
"Viola a Constituição Federal a 

imputação de responsabilidade ao 

advogado pela emissão de parecer ou 

opinião jurídica, sem demonstração de 

circunstâncias concretas que o vinculem 

subjetivamente ao propósito ilícito." 

 

Beto Simonetti, defende o direito de que 

advogados públicos e privados emitam 

opiniões jurídicas Alexandre Motta/Novo Selo 

comunicação 

 

Essa foi a proposta de súmula vinculante 

encaminhada pelo presidente nacional 

da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto 

Simonetti, ao Supremo Tribunal 

Federal, sobre pareceres elaborados pela 

advocacia pública e privada. A súmula é 

necessária, segundo Simonetti, porque 

advogadas e advogados têm sido alvo de 

processos penais e administrativos por 

causa do desempenho de sua profissão 

de assessoramento jurídico. 

 

"A advocacia não pode ser 

responsabilizada por opiniões jurídicas e 

técnicas emitidas em razão da função. 

Até porque os pareceres não são 

vinculantes, o gestor não é obrigado a 

seguir o parecer. A posição da OAB é 

defender advogadas e advogados 

públicos e privados que emitem 

pareceres opinativos em processos", diz 

o presidente da Ordem. 

 

O documento tem como destinatário o 

presidente do STF, ministro Luiz Fux. O 

texto explica que pareceristas são 

funcionários públicos de carreira, 

ocupantes de cargos em comissão ou 

contratados, de acordo com a lei, para 

prestar serviços ao poder púbico. 

 

O parecer jurídico, quando acolhido, 

passa a integrar decisão da autoridade 

pública que o solicitou. De acordo com a 

OAB, de forma equivocada, isso tem 

levado Tribunais de Contas e o 

Ministério Público a tentar 

responsabilizar solidariamente a 

advocacia pública por eventual 

ilegalidade do ato praticado. 

 

A Ordem sugere que a súmula irá 

proteger a segurança jurídica e coibir a 

multiplicação de processos equivocados 

contra o exercício regular da advocacia. 

 

Proteção das prerrogativas 

 

De acordo com a proposta encaminhada 

ao STF, no caso de advogadas e 

advogados, a emissão de parecer está 

inserida no âmbito do exercício regular 

da profissão, de forma que são 

resguardados, nesse ofício, o livre 

exercício profissional e a liberdade em 

suas convicções, elementos intrínsecos 

ao exercício profissional, conforme está 

disposto no artigo 133 da Constituição. 

 

"Não há crime em emitir parecer 

jurídico, assim como inexiste crime pela 

sentença proferida, salvo se houver 
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prova de dolo. À advocacia é dado o livre 

exercício profissional e liberdade em 

suas convicções e conclusões", explica 

Simonetti. 

 

O ex-presidente da OAB Nacional e 

presidente da Comissão Nacional de 

Estudos Constitucionais, Marcus 

Vinicius Furtado Coêlho, também 

assina a proposta enviada ao STF. 

Segundo ele, apenas em casos de 

conduta dolosa cabe a aferição de 

responsabilidade. 

 

"O magistrado tem sua inviolabilidade 

posta na Lei da Magistratura e a 

advocacia tem a sua prevista na 

Constituição de 1988", afirma Coêlho. 

"A advocacia é inviolável, logo não pode 

ser responsabilizada por emitir uma 

opinião jurídica. Se um órgão puder 

examinar o mérito de uma decisão ou 

opinião de advogado para 

responsabilizá-lo, então não há 

independência na atuação desses 

profissionais. Não permitiremos a 

criminalização do exercício da 

advocacia", ressalta Coêlho. 

 

Ulisses Rabaneda, conselheiro 

federal pelo Mato Grosso e também 

signatário da proposta, pontua que "a 

súmula vinculante corrigirá constantes 

violações de prerrogativas da advocacia 

pública e privada parecerista". 

 

"O Conselho Federal está atento e tem 

como principal missão a defesa da 

liberdade do advogado e da advogada. 

Não tenho dúvida de que teremos 

sucesso nesse pedido, que tem o carimbo 

de uma gestão empenhada em resolver 

os problemas que atingem nossa classe", 

diz Rabaneda. 

 

Clique aqui para ler o pedido da 

OAB 

  

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

07/advogados-nao-podem-

responsabilizados-parecer-defende-oab 

  

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/oab-sumula-advogados-parecer.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-07/advogados-nao-podem-responsabilizados-parecer-defende-oab
https://www.conjur.com.br/2022-mar-07/advogados-nao-podem-responsabilizados-parecer-defende-oab
https://www.conjur.com.br/2022-mar-07/advogados-nao-podem-responsabilizados-parecer-defende-oab
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STJ pacifica controvérsias 
sobre agravantes e 
atenuantes no cálculo da pena 
 
7 de março de 2022, 8h47 
 
No momento do cálculo da pena — etapa 

conhecida como dosimetria —, em 

respeito ao princípio da 

individualização, o juiz precisa estar 

atento a uma série de elementos que 

envolvem tanto o contexto do crime 

quanto o histórico e as características do 

agente. É quando o magistrado avalia, 

por exemplo, as chamadas 

circunstâncias judiciais (culpabilidade, 

antecedentes, conduta social, entre 

outras), os elementos que podem 

agravar ou atenuar a pena e as causas de 

aumento ou diminuição. 

 

O ministro Sebastião Reis Júnior, do 

STJ 
Lucas Pricken/STJ 

 

Nessa análise minuciosa, o juiz deve 

considerar a presença de eventual 

concurso entre as circunstâncias 

agravantes e atenuantes; em caso 

positivo, se esses elementos se 

compensam – ou seja, neutralizam-se – 

ou se há a ocorrência das chamadas 

circunstâncias preponderantes. 

 

Segundo o artigo 67 do Código Penal 

(CP), no concurso entre agravantes e 

atenuantes, a pena deve se aproximar do 

limite indicado pelas circunstâncias 

preponderantes, entendendo-se como 

tais aquelas que resultam dos motivos 

determinantes do crime, da 

personalidade do agente e da 

reincidência. 

 

Apesar desse regramento geral, nem 

todas as circunstâncias preponderantes 

— e a consequente definição das 

possibilidades de compensação — estão 

expressas na legislação, de forma que 

cabe ao Judiciário, muitas vezes, dirimir 

controvérsias sobre esse assunto. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) a respeito do tema é 

apresentada a seguir. 

 

Compensação entre confissão e 

reincidência 

 

Em 2013, sob a sistemática dos recursos 

especiais repetitivos (Tema 585), a 3ª 

Seção estabeleceu a tese de que é 

possível, na segunda fase da dosimetria 

da pena, a compensação da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante 

da reincidência (REsp 1.341.370). 

 

Na ocasião, o relator dos recursos 

repetitivos, ministro Sebastião Reis 

Júnior, lembrou que havia divergência 

entre as turmas de direito penal do STJ 

até que, no julgamento do EREsp 

1.154.752, o tema foi pacificado. 

 

No julgamento dos embargos de 

divergência, também sob relatoria do 

ministro Sebastião, a seção considerou 

que a atenuante genérica da confissão 

espontânea e a agravante genérica da 

reincidência são igualmente 

preponderantes, nos termos do artigo 67 

do CP. Segundo o colegiado, a atenuante 

da confissão diz respeito à personalidade 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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— ou seja, a capacidade do agente de 

assumir seus erros e suas consequências 

—, enquanto a agravante da reincidência 

é expressamente prevista como 

preponderante no texto penal. 

 

Hipóteses de multirreincidência 

 

Mais recentemente, em outubro do ano 

passado, a 3ª Seção decidiu revisar o 

Tema 585 para avaliar a necessidade de 

adequação da tese à hipótese de 

multirreincidência, com delimitação dos 

efeitos da compensação para as duas 

espécies de reincidência (genérica e 

específica). A proposta de revisão ainda 

não foi julgada. 

 

Ao decidir reanalisar o precedente 

qualificado, o ministro Sebastião Reis 

Júnior apontou que o tema continua 

sendo objeto de grande controvérsia, 

tanto nas instâncias ordinárias quanto 

no STJ, sendo possível encontrar quase 

300 acórdãos da corte superior sobre o 

tema e outras 6.000 decisões 

monocráticas (REsp 1.947.845). 

 

Em um desses julgamentos, no HC 

365.963, a 3ª Seção definiu que a 

reincidência específica também pode ser 

compensada com a confissão 

espontânea no cálculo da pena. A análise 

se deu em ação penal pelo crime de 

roubo, na qual o Tribunal de Justiça de 

São Paulo havia afastado a incidência da 

atenuante da confissão por entender que 

ela teria sido parcial, não alcançando 

relevância para esclarecer a dinâmica 

dos fatos. 

 

O relator do Habeas Corpus, ministro 

Felix Fischer, explicou que o STJ tem 

jurisprudência no sentido de que é 

possível reconhecer a atenuante prevista 

no artigo 65, inciso III, alínea "d", 

do CP independentemente da extensão 

da confissão, especialmente nos casos 

em que ela é utilizada como base para a 

condenação. 

 

Para o magistrado, seria possível 

compensar a confissão com o gênero 

reincidência, gerando seus efeitos para 

ambas as espécies — genérica e 

específica —, ressalvados os casos de 

multirreincidência. 

 

Compensação e parâmetros 

específicos 

 

A situação de multirreincidência foi 

analisada de forma específica no 

julgamento do REsp 1.356.527, 

quando a 5ª Turma entendeu não ser 

possível a compensação com a confissão. 

 

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do 

STJ 
Lucas Pricken/STJ 

 

Relator do recurso, o ministro Marco 

Aurélio Bellizze apontou que a 

compensação da confissão espontânea e 

da reincidência deve atender a certos 

parâmetros, como a espécie, a natureza 

e os graus de reincidência, sob pena de 

violação dos princípios da 

individualização da pena e da 

proporcionalidade. 

 

Nesse sentido, o magistrado considerou 

que a condição de multirreincidência 

exige maior reprovação do que a conduta 

de um acusado que tenha a condição de 

reincidente em razão de um evento 

único e isolado em sua vida. 

https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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"Equiparar o acusado reincidente ao 

multirreincidente, de forma simplista, 

seria violar o princípio constitucional da 

individualização das penas, que 

preconiza a necessidade de distinguir 

condutas ilícitas e pessoas condenadas 

pela prática de infrações penais, bem 

como o princípio da proporcionalidade, 

que elege, entre os seus muitos 

parâmetros, a necessidade de 

preponderância da agravante de 

multirreincidência sobre a atenuante da 

confissão, na busca da almejada pena 

justa", apontou Bellizze. 

 

O entendimento foi reforçado 

posteriormente pela 6ª Turma, no 

julgamento do REsp 1.424.247, sob 

relatoria do ministro aposentado Nefi 

Cordeiro. 

 

Confissão e crime contra a mulher 

 

No AREsp 689.064, a 6ª Turma 

decidiu que a atenuante da confissão 

espontânea pode ser compensada com a 

agravante de crime praticado com 

violência contra a mulher. 

 

Na ação, o Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro havia fixado que a agravante 

aplicada por se tratar de violência contra 

a mulher, disciplinada em lei específica, 

deveria preponderar sobre a atenuante 

da confissão, já que se relaciona com os 

motivos determinantes do crime, na 

forma do artigo 67 do CP. 

 

Entretanto, segundo a ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, o entendimento 

firmado pelo STJ no recurso repetitivo 

1.341.370 — de que a reincidência e a 

confissão espontânea devem ser 

compensadas entre si, por serem 

igualmente preponderantes — deve ser 

estendido, por interpretação analógica, 

à hipótese em que há a atenuante de 

confissão e a agravante de violência 

contra a mulher, pois ambas envolvem 

circunstâncias preponderantes. 

 

Promessa de recompense 

 

Para a 5ª Turma, também é possível 

compensar a atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da 

promessa de recompensa (artigo 62, 

inciso IV, do CP). 

 

No pedido de HC, a defesa alegou que o 

reconhecimento da agravante da 

promessa de recompensa decorreu da 

própria confissão do réu sobre o crime 

de tráfico de drogas, e não de outras 

provas. Assim, para a defesa, o caráter 

espontâneo e elucidativo das revelações 

prestadas pelo réu justificaria a 

confirmação da circunstância 

preponderante de sua confissão. 

 

Segundo o ministro Felix Fischer, 

tratando-se de compensação entre 

circunstâncias igualmente 

preponderantes, seria o caso de aplicar o 

entendimento já firmado no STJ para a 

hipótese de ocorrência da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante 

de crime cometido mediante pagamento 

(HC 318.594). Com informações da 

assessoria do STJ. 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-
07/stj-pacifica-controversias-
agravantes-atenuantes-pena  
 
Retorne ao índice 

  

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
https://www.conjur.com.br/2022-mar-07/stj-pacifica-controversias-agravantes-atenuantes-pena
https://www.conjur.com.br/2022-mar-07/stj-pacifica-controversias-agravantes-atenuantes-pena
https://www.conjur.com.br/2022-mar-07/stj-pacifica-controversias-agravantes-atenuantes-pena
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Gerente não equipara salário 
ao de colegas de outras 
capitais do Nordeste 
 
7 de março de 2022, 11h45 
 
A Subseção II Especializada em 

Dissídios Individuais (SDI-2) do 

Tribunal Superior do Trabalho indeferiu 

o pedido de equiparação salarial de uma 

gerente comercial de Maceió (AL) da 

Moura Dubeux Engenharia e 

Empreendimentos S.A. com outros 

gerentes sediados em diferentes capitais 

da Região Nordeste. 

 

Segundo o colegiado, a equiparação não 

pode ser deferida porque o critério de 

mesma localidade, exigido por lei, não 

foi atendido. 

 

Na reclamação trabalhista originária, a 

profissional informou que fora gerente 

de 2011 a 2015, recebendo cerca de R$ 

5,5 mil. Segundo ela, a empresa de 

engenharia era sediada em Recife (PE) e 

tinha filiais em cinco estados da Região 

Nordeste, mas a remuneração dos 

outros gerentes comerciais, que 

exerciam função idêntica à sua, variava 

de R$ 10 mil a R$ 15 mil.  

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 

Região (AL) manteve a sentença que 

deferira a equiparação salarial, tomando 

como base o salário pago a empregado 

situado em outra capital. Após o 

esgotamento das possibilidades de 

recurso (trânsito em julgado), a empresa 

ajuizou a ação rescisória visando à 

desconstituição da condenação imposta 

na reclamação trabalhista. Como a ação 

foi considerada inadmissível pelo TRT, a 

Moura Dubeux recorreu à SDI-2 do TST. 

 

Mesma localidade 

 

Prevaleceu, no julgamento, o voto do 

ministro Douglas Alencar. Segundo ele, 

o entendimento do TRT é contrário ao 

artigo 461 da CLT, que estabelece que a 

isonomia salarial é devida, entre outros 

requisitos, a trabalhadores situados "na 

mesma localidade". 

 

Embora a jurisprudência do TST venha 

flexibilizando esse conceito para 

abranger municípios limítrofes ou 

integrados à mesma região 

socioeconômica, o caso não se confunde 

com essas situações. "Aliás, é pacífica a 

jurisprudência desta Corte em afastar 

qualquer ofensa ao princípio da 

isonomia, em situações similares, 

quando a empresa que atua em âmbito 

nacional, estadual ou regional prevê 

parâmetro de remuneração 

diferenciado", afirmou.  

 

Ficaram vencidos a relatora, ministra 

Maria Helena Mallmann, e o ministro 

Aloysio Corrêa da Veiga, que julgavam o 

pedido improcedente. Para a relatora, o 

entendimento quanto ao conceito de 

“mesma localidade” deve levar em 

consideração o objetivo do legislador de 

evitar situações discriminatórias. Na sua 

avaliação, embora os gerentes 

trabalhassem em municípios distintos, 

as realidades socioeconômicas eram 
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similares. Com informações da 

assessoria de imprensa do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

 

RO 288-65.2018.5.19.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
07/gerente-nao-equipara-salario-
colegas-outras-capitais-ne  
 

Retorne ao índice 
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OAB/PI pede reabertura 
100% presencial do Judiciário 
 
A seccional também solicitou ao TJ 
celeridade nos processos das comarcas 
do interior. 
 
domingo, 6 de março de 2022 
 
Representantes da OAB/PI reuniram-

se com o corregedor-geral e com o 

presidente do TJ/PI, nesta sexta-feira, 

4. O grupo apresentou solicitações das 

comarcas do interior do Estado, dentre 

elas, as das cidades de Picos, Cocal e São 

Raimundo Nonato. O pedido para o 

retorno imediato das atividades 100% 

presenciais nas dependências do Poder 

Judiciário também foi feito. 

 

 
OAB/PI pede reabertura 100% 

presencial do Judiciário.(Imagem: 

Pexels) 

 

O presidente da OAB/PI, Celso Barros, 

destacou a importância do diálogo entre 

as instituições para que melhorias 

sejam conquistas para toda sociedade. 

 

"A OAB-PI exerce um papel social 

muito relevante. Quem ouve as 

reivindicações da categoria e coloca 

em pauta para que se consiga dar 

resolutividade, é a OAB. Os processos 

que tramitam nas varas, quando 

deliberados, são uma resposta muito 

esperada pela população." 

 

No diálogo com os desembargadores 

Fernando Lopes e José de Ribamar 

Oliveira, corregedor de Justiça e 

presidente do Tribunal, 

respectivamente, a OAB apresentou os 

percalços enfrentados pelos advogados 

e advogadas, como a falta de 

comunicação no balcão virtual do 

Judiciário e a lentidão no julgamento de 

processos, sobretudo, no interior do 

Estado. 

 

"Colocamos na mesa, por exemplo, os 

reclames da comarca de Cocal, que 

permanece sem juiz. Para tanto, o 

presidente do TJ acenou que em dois 

meses será nomeado um juiz titular 

para assim resolver o impasse, bem 

como de São Raimundo Nonato", 

destaca Thiago Brandim. 

 

Criação de grupos de sentenças 

 

O presidente do TJ, desembargador 

José de Ribamar Oliveira, sugeriu a 

criação do grupo de sentenças e apoio 

aos juízes para dar celeridade aos 

processos que estão estacionados nas 

prateleiras dos fóruns. 

 

"Ficou o compromisso da nossa parte 

em apoiar as varas que demandam 

atenção maior para produtividade e a 

instituição de um esforço concentrado 

com juízes que irão cuidar dos 

processos que ainda não estão prontos 

para julgamento", garante o 

desembargador. 

 

O presidente da subseção de Picos, 

Maycon Luz, levou as principais 

demandas da 3ª vara da Justiça 

regional. Ele explica a importância do 

diálogo institucional provocado pela 

seccional OAB/PI. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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"Foi uma reunião satisfatória. O 

presidente garantiu criar um grupo de 

sentenças e também um grupo de 

esforço concentrado, um projeto 

pioneiro, para dar andamento nos 

processos que estão estacionados no 

fórum de Picos", disse Maycon Luz. 

 

Pedido de reabertura 100% 

presencial 

 

A pauta da reunião reforça a 

representação ingressada nesta semana 

no CNJ. O documento assinado pelo 

presidente da OAB/PI, Celso Barros, e 

pelo presidente da Comissão de Relação 

com o Poder Judiciário, Thiago 

Brandim, aponta inconstitucionalidade 

nas sucessivas portarias expedidas pelo 

presidente da corte piauiense. 

 

Celso Barros reiterou que deve-se 

considerar que a Justiça é um serviço 

essencial que não pode parar, sob o 

risco de provocar sérios prejuízos às 

demandas da advocacia e da sociedade. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360828/oab-pi-pede-reabertura-100-
presencial-do-judiciario  
 
Retorne ao índice 
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STF derruba sigilo de 
processos administrativos na 
ANTT e na Antaq 
 
Segundo a Corte, processos instaurados 
por agências reguladoras devem 
obedecer ao princípio da publicidade 
durante sua tramitação. 
 
domingo, 6 de março de 2022 
 
O STF invalidou regra que previa o 

sigilo na tramitação de processos 

administrativos instaurados pela ANTT 

- Agência Nacional de Transportes 

Terrestres e pela Antaq - Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários 

para apurar infrações de 

concessionárias de serviço público. A 

decisão unânime foi tomada pelo 

plenário na sessão virtual concluída em 

25/2. 

 

 
STF derruba sigilo de processos 

administrativos na ANTT e na 

Antaq.(Imagem: Dorivan 

Marinho/STF) 

 

O colegiado seguiu o voto do ministro 

Luís Roberto Barroso (relator) e 

declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 78-B da lei 10.233/01, segundo o 

qual o processo administrativo para a 

apuração de infrações e a aplicação de 

penalidades permanecerá em sigilo até 

decisão final. 

O dispositivo foi questionado pela PGR 

na ADIn 5.371, sob o argumento de que 

a transparência dos atos estatais é a 

regra prevista na Constituição Federal, 

sendo o sigilo admitido apenas em 

casos excepcionais. 

 

Máxima transparência 

 

Em seu voto pela procedência da ação, 

Barroso observou que a regra no regime 

democrático instaurado pela CF/88 é a 

publicidade dos atos estatais e que o 

próprio texto constitucional a afasta em 

apenas duas hipóteses: quando o sigilo 

for imprescindível à segurança do 

Estado e da sociedade e para a proteção 

à intimidade, à vida privada, à honra e 

à imagem das pessoas. 

 

Essas exceções foram regulamentadas 

especialmente na lei de acesso à 

informação (lei 12.527/11) e devem ser 

interpretadas restritivamente, com 

base no princípio da proporcionalidade. 

 

Com relação aos processos 

administrativos instaurados pela ANTT 

e pela Antaq, Barroso explicou que, em 

seu conteúdo, não há informação cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança 

do Estado e da sociedade ou que 

configure violação ao núcleo essencial 

do direito à privacidade e à honra. Ele 

ressaltou que a ordem constitucional 

brasileira não adota o sigilo como regra 

nem mesmo em processos 

administrativos disciplinares ou em 

processos judiciais criminais. 

 

Interesse da população 

 

Portanto, não cabe restringir o acesso à 

informação pública nesses casos, em 

que, usualmente, os interessados são 

empresas privadas concessionárias de 

serviços públicos federais. "O conteúdo 

de tais processos é, inequivocamente, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
https://www.migalhas.com.br/


40 

 

de interesse da população, que é, em 

última análise, quem sofre 

rotineiramente com os erros na 

condução da atividade", afirmou. 

 

Em seu voto, o relator fixou o 

entendimento de que os processos 

administrativos sancionadores 

instaurados por agências reguladoras 

contra concessionárias de serviço 

público devem obedecer ao princípio da 

publicidade durante toda a sua 

tramitação, ressalvados eventuais atos 

que se enquadrem nas hipóteses de 

sigilo previstas em lei e na Constituição. 

 

 Processo: ADIn 5.371 
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CNJ inaugura Ouvidoria 
Nacional da Mulher nesta 
terça 
 
Órgão será espaço para recebimento de 
sugestões, reclamações e denúncias 
sobre procedimentos relativos a 
violência contra a mulher. 
 
segunda-feira, 7 de março de 2022 
 
Será inaugurada nesta terça-feira, 8, dia 

em que se comemora o Dia da Mulher, 

a Ouvidoria Nacional da Mulher do 

CNJ. O órgão funcionará na sede do 

Conselho, em Brasília, e será um espaço 

para o recebimento de informações, 

sugestões, reclamações e denúncias 

sobre a tramitação de procedimentos 

judiciais relativos à violência contra a 

mulher. 

 

A cerimônia de inauguração ocorrerá 

no intervalo da 346ª sessão ordinária, 

que se realizará a partir das 14h e pode 

ser acompanhada pela Internet por 

meio do canal do CNJ no YouTube. 

 

 
Tânia Regina Silva Reckziegel será 

ouvidora nacional da Mulher no 

CNJ.(Imagem: Rômulo Serpa/Agência 

CNJ) 

 

Para a ouvidora nacional da 

Mulher, Tânia Regina Silva 

Reckziegel, a criação do órgão 

permitirá maior transparência e 

eficiência em relação às medidas 

adotadas pelo Judiciário nos casos e 

processos judiciais relativos a esse 

tema. 

 

"Devemos lembrar que é 

atribuição do Poder Público 

desenvolver políticas para 

garantir os direitos 

fundamentais das mulheres nas 

relações domésticas e 

familiares, resguardando-as 

contra práticas de 

discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

A criação da Ouvidoria é mais 

um passo no necessário 

aprimoramento desses serviços 

e amplia os canais de acesso da 

população aos serviços 

prestados pelo CNJ, assim como 

pelas demais unidades do Poder 

Judiciário, em relação a esses 

casos." 

 

A magistrada, ex-conselheira do CNJ, 

também ressaltou que a inauguração 

física da sala da Ouvidoria da Mulher é 

um ato simbólico que reforça aos 

demais tribunais sobre a importância 

de estabelecerem políticas de combate à 

violência contra a mulher. 

 

"É importante que ela tenha um 

local onde possa chegar 

perguntar, se informar, pedir 

esclarecimentos e ser auxiliada 

nessa caminhada. É uma 

medida que permite maior 

acesso da mulher à Justiça." 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360852/cnj-inaugura-ouvidoria-
nacional-da-mulher-nesta-terca  
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Indústria contribuiu mais que 
combustíveis para aumento 
na receita de ICMS 
 
Levantamento da Febrafite também 
mostra que setor que mais gerou ICMS 
no total foi comércio atacadista e 
varejista 
 
FABIO GRANER 
07/03/2022 07:10Atualizado em 
07/03/2022 às 10:08 
 
comentários 

Crédito: Pexels 

 

A indústria foi o setor que mais 

contribuiu para o aumento da 

arrecadação de ICMS no país, e não os 

combustíveis. A avaliação consta de 

estudo feito pela Associação Nacional 

das Associações de Fiscais de Tributos 

Estaduais (Febrafite) antecipado 

ao JOTA. O material mostra que, do 

aumento de R$ 84,1 bilhões na receita 

total de ICMS no ano passado, 34,2% 

foram originados do setor industrial. 

Combustíveis ficaram em segundo lugar, 

com 28,6%, seguidos do comércio, com 

24%. 

 

Em 2021, os ingressos relativos ao ICMS 

nos 26 estados e Distrito Federal foram 

de R$ 676,6 bilhões. O setor de energia 

representou 10% dos ganhos de 

arrecadação no período. 

Apesar dessa distribuição, em termos de 

ritmo de expansão, o destaque foi a 

recuperação de dívida ativa, que quase 

dobrou (apesar de o tamanho relativo 

ser bem pequeno perto dos demais), 

seguida dos combustíveis, com alta de 

26,3%; indústria, 19%; e serviços, 15,8%. 

 

“Nota-se que todos esses índices são 

substancialmente superiores à inflação 

de 2021 medida pelo IPCA que foi da 

ordem de 10,06%. Este desempenho 

reflete o maior crescimento industrial do 

período. Nota-se que todos esses índices 

são substancialmente superiores à 

inflação de 2021 medida pelo IPCA que 

foi da ordem de 10,06%. Este 

desempenho reflete o maior crescimento 

industrial do período associado à 

inflação dos preços industriais, dos 

preços de atacado (comércio) e dos 

preços dos combustíveis que cresceram 

bem acima da inflação oficial medida 

pelo IPCA. Ou seja, pelo lado da 

arrecadação, combustíveis não foram os 

únicos responsáveis pelo maior espaço 

fiscal conquistado pelos entes 

subnacionais em 2021 pelo lado da 

receita”, destaca o documento. 

 

O levantamento da Febrafite mostra que 

o setor que mais gerou ICMS no total foi 

comércio atacadista e varejista, com R$ 

196,5 bilhões. Na sequência, o industrial 

com R$ 179,9 bilhões em 2021. 

Combustíveis ficaram em terceiro lugar, 

com R$ 115,5 bilhões, e energia elétrica, 

com R$ 68,5 bilhões, em quarto. 

 

Segundo Ângelo de Angelis, auditor 

fiscal de São Paulo e um dos autores da 

nota técnica, o objetivo desse estudo é 

identificar qual é a principal fonte do 

aumento de receitas. “Nós quisemos 

mostrar que há outros componentes. E, 

se é para fazer reforma na tributação, 

não se pode esquecer de outros setores. 

O que temos que fazer é uma reforma 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/mercado/industria-icms-07032022#respond
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tributária ampla, com novo equilíbrio de 

distribuição de carga e que não seja feito 

do dia para a noite. Não adianta colocar 

foco em um e esquecer dos outros”, disse 

Angelis ao JOTA, manifestando apoio à 

PEC 110, que tramita no Senado. 

 

O auditor, que também é integrante da 

comissão técnica da Febrafite, salienta 

que a opção do estudo em dar maior 

destaque para a margem de contribuição 

de cada componente, e não 

especificamente ao ritmo de aumento, 

tem fundamento técnico. A ideia, 

explica, foi mostrar o que mais 

contribuiu para o aumento da receita. Se 

fosse observada apenas a taxa de 

variação, a dívida ativa, que cresceu 

95,2% mas arrecadou apenas R$ 8,5 

bilhões, teria mais destaque do que seria 

correto para essa análise. 

 

Com a alta do petróleo por conta da 

guerra na Ucrânia, o tema dos 

combustíveis deve voltar a ganhar força 

no debate político, na próxima semana. 

Ao mesmo tempo, o Senado está 

discutindo a PEC 110/2019. Apesar do 

amplo apoio a essa reforma tributária, 

há setores que ainda resistem, como 

serviços, e muitos analistas avaliam que 

ela não deve ser concluída neste ano 

eleitoral. 

 

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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Carf suspende sessões das 
turmas ordinárias de 7 a 11 
de março 
 
Motivo informado para cancelamento 
foi a falta de quórum em razão da 
mobilização dos auditores fiscais 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
07/03/2022 07:06 
 

Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

 

O Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) suspendeu as sessões de 

julgamento das turmas ordinárias e 

extraordinárias agendadas para esta 

semana, entre os dias 7 e 11 de março. 

Estão mantidas, no entanto, as reuniões 

da 1ª Turma da Câmara Superior 

marcadas para o período. O 

cancelamento consta na Portaria Carf 

1891, publicada na última quinta-feira 

(3/3). 

 

Para esta semana estavam previstas 

sessões das Turmas Ordinárias da 2ª 

Seção e das Turmas Extraordinárias da 

1ª Seção. O motivo informado para o 

cancelamento das reuniões foi a falta de 

quórum em razão da mobilização dos 

auditores fiscais, que cobram do governo 

a regulamentação do bônus por 

eficiência. No caso da 1ª Turma 

Extraordinária da 1ª Seção, a portaria 

menciona apenas falta de quórum para 

instalação e deliberação do colegiado. 

 

As próximas sessões a serem realizadas 

são da 3ª Turma da Câmara Superior – 

que tem conseguido realizar as sessões – 

, das turmas ordinárias da 1ª seção e das 

turmas extraordinárias da 3ª seção. As 

reuniões estão marcadas para a segunda 

semana de março, entre os dias 14 e 18. 

 

Restam dúvidas, entretanto, sobre a 

realização das reuniões da 2ª Turma da 

Câmara Superior, agendadas para a 

última semana de março, entre os dias 

21 e 25, já que três conselheiros do 

colegiado aderiram à mobilização. 

 

Conselheiros da 2ª Turma da Superior 

afirmaram ao JOTA que a possibilidade 

dos julgadores recuarem na adesão ao 

movimento e realizarem a sessão em 

março é pequena. Além disso, alegam 

que alguns conselheiros do colegiado já 

estão comentando sobre a possível 

suspensão da reunião deste mês. 

 

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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‘Tese do século’: Entenda o 
julgamento sobre ICMS na 
base do PIS/Cofins 
 
Infindável discussão parecia terminar 
com o julgamento pelo STF em 2021, 
mas gerou novas questões 
 
ANA CAROLINA MONGUILOD 
CARLOS ALBERTO GUEIROS 
NETO 
07/03/2022 05:45 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Nos últimos anos, a controvérsia sobre a 

exclusão do ICMS da base de cálculo da 

contribuição para o Programa de 

Integração Social (PIS) e da 

Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) ocupou 

páginas e páginas de jornais e 

publicações especializadas, culminando 

no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 574.706/PR, 

submetido ao rito da repercussão geral, 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A 

infindável discussão parecia terminar 

com o julgamento pelo Supremo, em 13 

de maio de 2021, dos embargos de 

declaração da Fazenda Nacional, que 

finalmente decidiu a “tese do século”. 

 

Contudo, tema de tamanha repercussão 

e detalhamento técnico desencadeou 

uma série de outras discussões. 

 

Tentaremos abordar de forma simples e 

didática os principais aspectos da 

exclusão do ICMS na base de cálculo 

do PIS/Cofins, além de analisar o 

impacto da tese alcançada pelo STF, 

tanto no presente como para o futuro. 

 

Qual era exatamente a tese? 
 

O PIS e a Cofins são contribuições 

sociais que incidem sobre a receita ou o 

faturamento das empresas, nos termos 

do art. 195, I, “b” da Constituição 

Federal, podendo ser cobradas sob sua 

sistemática cumulativa, principalmente 

com base na Lei 9.718/1998, ou sob o 

seu regime não cumulativo, conforme 

as Leis 10.637/2002 (para o PIS não 

cumulativo) e 10.833/2003 (para a 

Cofins não cumulativa). 

 

O ICMS, por sua vez, incide na 

circulação de mercadorias e em 

determinadas prestações de serviços, 

observando o princípio da não 

cumulatividade, segundo o qual se 

compensa o que for devido em cada 

operação com o montante cobrado nas 

anteriores, pelo mesmo ou outro estado 

ou pelo Distrito Federal, conforme o 

disposto no art. 155, II, § 2º, I, da 

Constituição Federal. 

 

Até o julgamento da “tese do século” pelo 

STF, o fisco considerava que as vendas 

de mercadorias/produtos/serviços 

incluíam o ICMS para fins de cômputo 

do faturamento ou da receita bruta 

tributáveis pelo PIS/Cofins. 

 

Discordando disso, a partir do 

argumento de que o ICMS não compõe a 

receita ou o faturamento da empresa por 

ter destinação certa a terceiro, qual seja, 
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os fiscos estaduais ou distrital, os 

contribuintes levaram o tema ao 

judiciário. 

 

A tese não teve sucesso no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu 

pela legalidade da cobrança em 10 de 

agosto de 2016, no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.144.469/RS, 

submetido ao rito dos recursos 

repetitivos. 

 

Não obstante, ao julgar o RE nº 

574.706/PR em 15 de março de 2017, o 

STF concluiu pela inconstitucionalidade 

da inclusão do ICMS na base de cálculo 

do PIS e da Cofins, fixando a tese de que 

“o ICMS não compõe a base de cálculo 

para fins de incidência do PIS e da 

Cofins”. 

 

A Corte entendeu, em brevíssima 

síntese, que o ICMS representa uma 

receita transitória nos cofres das 

empresas que, ao final, repassam estes 

valores para o estado arrecadador. Logo, 

a parcela do ICMS não poderia ser 

compreendida como faturamento ou 

receita bruta e, portanto, não poderia se 

sujeitar à incidência do PIS e da Cofins. 

Ou seja, segundo o entendimento 

adotado pelo STF, o ICMS é receita do 

estado, e não dos contribuintes. 

 

A modulação dos efeitos do 
julgamento do RE nº 574.706/PR 
 
Em face da decisão de mérito do RE nº 

574.706/PR, a Fazenda Nacional opôs 

embargos de declaração pedindo: 

 

 a definição de que o ICMS a 

ser excluído da base de 

cálculo do PIS/Cofins 

deveria ser aquele 

efetivamente recolhido na 

operação ao invés daquele 

destacado na nota fiscal de 

venda pelo contribuinte; 

 a modulação dos efeitos do 

acórdão, com sua fixação 

prospectivamente, somente 

após o julgamento dos 

embargos. 

 

Esses pontos só foram esclarecidos em 

13 de maio de 2021, quando o STF, ao 

julgar os referidos embargos, concluiu 

que o ICMS a ser excluído da base de 

cálculo do PIS e da Cofins é todo aquele 

destacado na nota fiscal da operação de 

venda, e não apenas o que foi 

efetivamente recolhido. 

 

O Supremo também definiu a 

modulação dos efeitos da decisão a 

partir de 15 de março de 2017, data em 

que foi julgada a tese principal, 

ressalvadas as ações judiciais e 

administrativas protocoladas até ali. 

Na prática, isso significa que: 

 

1. para os contribuintes que já 

vinham discutindo a tese 

judicial ou 

administrativamente até 15 

de março de 2017, eles 

teriam a possibilidade de 

deixar de recolher ou reaver 

o PIS/Cofins recolhido a 

maior desde datas 

anteriores, potencialmente 

considerando inclusive os 

cinco anos anteriores ao 

ajuizamento do pedido; e 

2. para os contribuintes em 

geral, que não tinham 

ajuizado as 

correspondentes ações até 

aquela data, eles não 

estariam mais obrigados a 

recolher o PIS/Cofins com a 

inclusão do ICMS, além de 

estarem autorizados a 

requerer a restituição dos 

valores pagos a maior, a 

https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
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partir de 15 de março de 

2017. 

 

Relativamente àqueles que não 

ajuizaram ações até 15 de março de 2017, 

a recuperação das contribuições desde 

então recolhidas a maior pode se dar 

administrativamente, mediante 

retificação da escrituração fiscal e 

apresentação de PER/DCOMP (Pedido 

Eletrônico de Restituição, 

Ressarcimento ou Reembolso e 

Declaração de Compensação), sem a 

necessidade de processos 

administrativos ou judiciais adicionais. 

 

As teses filhotes 
 
Os fundamentos utilizados pelo STF no 

julgamento do RE nº 574.706/PR 

impulsionaram outras teses, novas ou já 

em andamento no Judiciário. A partir da 

definição de que o faturamento e a 

receita não compreendem todas as 

entradas nos cofres dos contribuintes, 

mas apenas aquela parcela que se 

incorpora definitivamente ao 

patrimônio da empresa, outras verbas 

transitórias igualmente não deveriam 

ser enquadradas no conceito de 

faturamento ou receita. 

 

Diante disso, os contribuintes passaram 

a defender as chamadas “teses filhotes”, 

como a da exclusão do ISS da base de 

cálculo do PIS/Cofins, da exclusão do 

PIS/Cofins de sua própria base, da 

exclusão do ISS e do ICMS das bases de 

cálculo da CPRB (Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta), 

do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica) e da CSLL (Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido), no caso do 

IRPJ e da CSLL sob seus regimes do 

lucro presumido, todas já submetidas ao 

Judiciário. 

 

Alguns desses casos já foram analisados 

pelo próprio Supremo, tendo a Corte 

decidido que a inclusão do ISS e do 

ICMS na base de cálculo da CPRB é 

constitucional. Para tanto, fundamentou 

a decisão no fato de que a CPRB – para a 

maioria, um benefício fiscal – possui 

regime de apuração diferente do 

PIS/Cofins[1]. 

 

A mais emblemática das teses filhotes 

trata da exclusão do ISS da base de 

cálculo do PIS/Cofins. Para alguns 

tributaristas, esta seria aquela que mais 

se assemelha ao caso da “tese do século”, 

uma vez que a principal diferença entre 

o ISS e o ICMS seria o seu ente 

tributante: o primeiro sendo cobrado 

pelos municípios, enquanto o segundo 

pelos estados. O STF já deu início ao 

julgamento, mas o presidente da Corte, 

Luiz Fux, fez um pedido de destaque, de 

modo que o julgamento foi 

interrompido[2]. 

 

O Supremo também tratou as teses da 

exclusão do ICMS-ST (substituição 

tributária) e da CPRB das bases de 

cálculo do PIS/Cofins como 

infraconstitucionais, isto é, fora do seu 

âmbito de competência. Nestes casos, 

eventual palavra final deveria ser do 

Superior Tribunal de Justiça[3]. 

 

No STJ, os contribuintes tampouco têm 

obtido relevantes sucessos. Esta Corte já 

se posicionou de forma contrária à 

exclusão do ICMS-ST e da CPRB da base 

de cálculo do PIS/Cofins[4]. 

Adicionalmente, submeteu a discussão 

da inclusão do ICMS na base de cálculo 

do IRPJ e da CSLL à sistemática dos 

recursos repetitivos, permanecendo 

ainda sem julgamento[5]. 

 

A ausência de uniformidade nos 

julgamentos das cortes superiores 

quanto aos tributos que incidem sobre a 

receita e o faturamento causa 

preocupação e insegurança jurídica. O 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/cprb-o-que-e-e-como-e-calculada-05112021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/irpj-entenda-o-que-e-como-funciona-e-como-e-calculado-13052021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/csll-o-que-e-20082021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tese-do-seculo-entenda-julgamento-icms-base-pis-cofins-07032022#_ftn1
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tese-do-seculo-entenda-julgamento-icms-base-pis-cofins-07032022#_ftn2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tese-do-seculo-entenda-julgamento-icms-base-pis-cofins-07032022#_ftn3
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tese-do-seculo-entenda-julgamento-icms-base-pis-cofins-07032022#_ftn4
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tese-do-seculo-entenda-julgamento-icms-base-pis-cofins-07032022#_ftn5
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fisco, por sua vez, tenta mitigar os 

impactos fiscais de um possível “efeito-

cascata” decorrente do julgamento da 

“tese do século”. 

 

O futuro, portanto, segue imprevisível 

em diversos aspectos. 

 

A tentativa do fisco de levar o 
mesmo racional para os créditos 
 
Após a decisão do STF de que o ICMS a 

ser excluído da base de cálculo do 

PIS/Cofins é aquele destacado na nota 

fiscal de saída, a discussão em torno da 

“tese do século” ganhou um novo 

capítulo. 

 

A Receita Federal pareceu reunir 

esforços para aplicar o mesmo racional 

às notas fiscais de entrada utilizadas 

pelos contribuintes para a tomada de 

créditos de PIS/Cofins. Pelo menos era 

essa a ideia sugerida pelo fisco em um 

parecer da Coordenação Geral de 

Tributação (COSIT) enviado à 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). O documento, apesar 

de ser interno, foi juntado em um 

processo em tramitação no Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região (TRF3). 

 

Em resumo, a tomada de crédito faz 

parte da apuração das contribuições 

sociais para as empresas que se 

submetem ao regime da não 

cumulatividade (quando se compensa o 

tributo pago anteriormente com o valor 

das operações seguintes). 

 

No caso do PIS/Cofins, ela consiste 

basicamente no abatimento dos créditos 

decorrentes de alguns custos, despesas e 

gastos da empresa, listados no art. 3º 

das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, 

com o valor das contribuições apurado 

em função das receitas auferidas. 

 

Fazendo uso de aplicação analógica ao 

entendimento do STF no julgamento do 

RE nº 574.706/PR, a Receita sinalizou 

entender que, se o ICMS deve ser 

excluído das notas fiscais de saída para o 

cálculo do PIS/Cofins, o mesmo deveria 

ser feito em relação ao ICMS relativo às 

aquisições geradoras de créditos de 

PIS/Cofins para a empresa contribuinte 

das contribuições sob sua sistemática 

não cumulativa. Isso diminuiria o 

montante de créditos a serem abatidos e, 

por conseguinte, elevaria o PIS/Cofins 

devido. 

 

No entanto, a PGFN, ao analisar a 

questão, concluiu que não é possível, 

somente com base no julgamento do RE 

nº 574.706/PR, proceder com a exclusão 

do ICMS do cálculo dos créditos de 

PIS/Cofins. A Procuradoria entendeu 

que são casos diferentes, que guardam 

particularidades, fato que impediria a 

aplicação analógica[6]. 

 

O posicionamento da PGFN foi um alívio 

para tributaristas e contribuintes, que 

temiam mais um episódio de 

insegurança jurídica, uma vez que a 

cobrança em questão não encontrava 

respaldo legal e tinha evidente propósito 

arrecadatório. 

 

A tributação do indébito 
tributário e de sua correção 
 
O último tema a ser destacado se refere 

a um desdobramento contábil e 

tributário da “tese do século”. 

 

Com o reconhecimento do direito a 

excluir o ICMS da base de cálculo do PIS 

e da Cofins, contribuintes passaram a ter 

o direito de recuperar tributos já 

recolhidos, devidamente corrigidos por 

juros de mora (taxa Selic). 

 

No entendimento da Receita Federal, a 

depender do caso, tanto os tributos a 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tese-do-seculo-entenda-julgamento-icms-base-pis-cofins-07032022#_ftn6
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serem recuperados (indébito tributário) 

como sua correção são tributáveis pelo 

IRPJ e pela CSLL. 

 

No caso da receita decorrente do tributo 

recuperado (indébito tributário), o 

debate com o fisco terá relação com o 

momento de seu reconhecimento e 

tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 

Entendemos que, em linha com o 

Pronunciamento Técnico CPC nº 25, tais 

receitas apenas deveriam ser 

reconhecidas quando o ganho 

correspondente for “praticamente 

certo”, havendo espaço de discussão 

sobre quando isso ocorreria. 

 

Um passo adicional seria identificar 

quando tais receitas devem ser 

admitidas como rendas tributáveis para 

fins de IRPJ e CSLL, uma vez que, a 

nosso ver, nem todas as receitas 

contabilmente reconhecidas 

preencherão imediatamente os 

requisitos necessários para sua 

caracterização com renda tributável nos 

termos dos aplicáveis dispositivos 

constitucionais e legais – 

principalmente o Código Tributário 

Nacional. 

 

Sobre a correção do indébito, a 

discussão da incidência do IRPJ e da 

CSLL sobre a taxa Selic chegou até o 

STF. A Corte submeteu a tese à 

repercussão geral e julgou o seu mérito 

no último dia 24 de setembro de 2021, 

declarando inconstitucional sua 

cobrança[7]. Consideraram que os 

valores percebidos com a taxa Selic não 

representam acréscimo patrimonial 

tributável, já que se prestam a corrigir 

monetariamente os valores 

anteriormente pagos e a reparar o atraso 

na devolução do indébito tributário. 

 

Em 7 de fevereiro de 2022, a Fazenda 

Nacional opôs embargos de declaração 

requerendo, entre outros pontos, a 

modulação dos efeitos do julgado para 

que seja aplicado somente para 

processos posteriores ao julgamento – 

sem ressalvar casos de ações já 

ajuizadas, ou, se a Corte fizer ressalva, 

pedindo que se considere apenas as 

ações ajuizadas até a inclusão em pauta 

do processo, em 1º de setembro de 2021 

ou, no mínimo, somente as ações 

ajuizadas antes do início do julgamento, 

em 17 de setembro de 2021. 

 

Colocando de lado eventual modulação, 

para as empresas com direito ao 

decidido e que já tiverem recolhido o 

IRPJ e CSLL sobre a correção de tributos 

devolvidos, tais tributos representarão 

mais um valor a ser recuperado, cujo 

reconhecimento e tratamento tributário 

dependerá sobretudo da definição do 

momento no qual devem ser 

reconhecidos enquanto receita – pela 

contabilidade – e renda tributável – pela 

legislação tributária. 

 

Em relação ao momento do seu 

reconhecimento contábil, há grande 

polêmica sobre o critério corresponder 

ao “praticamente certo” do 

Pronunciamento Técnico CPC nº 25 ou 

então à “probabilidade” exigida do 

Pronunciamento Técnico CPC nº 32 

(sendo considerado “provável” aquilo 

que tem mais chance de ocorrer do que 

de não ocorrer). O tema causou 

controvérsia e inúmeros debates entre 

contribuintes, tributaristas, contadores 

e auditores, especialmente depois de o 

Ibracon (Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil) publicar a 

Circular nº 09/2021 recomendando seu 

reconhecimento contábil imediato como 

regra geral e para os casos nos quais 

ações já haviam sido ajuizadas até 24 de 

setembro de 2021. 

 

Conclusões 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tese-do-seculo-entenda-julgamento-icms-base-pis-cofins-07032022#_ftn7
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Abordamos de maneira bastante 

resumida o caso da 

inconstitucionalidade da inclusão do 

ICMS na base do PIS e da Cofins com 

suas repercussões, primárias e 

secundárias. 

 

A tese em questão foi informalmente 

denominada de “tese do século”, diante 

dos valores bilionários envolvidos e dos 

possíveis desdobramentos jurídicos e 

econômicos dela decorrentes. 

 

Os resultados secundários do 

julgamento já podem ser percebidos, 

seja através da falha tentativa do fisco de 

limitar o creditamento de PIS/Cofins, 

buscando aumentar a arrecadação e 

mitigar o impacto do RE nº 574.706/PR, 

bem como nas inúmeras “teses filhotes” 

que já inundam o Judiciário, com alguns 

desfechos desfavoráveis aos 

contribuintes, ao menos até o momento. 

 

De um lado, busca-se o equilíbrio fiscal, 

do outro, a segurança jurídica. Em meio 

a tudo isso, navegamos num mar de 

incertezas, longe ainda de poder afirmar 

que os impactos práticos da “tese do 

século” finalmente se esgotaram. 
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Brasil 

PIB brasileiro cresce 4,6% em 
2021 
 
Apenas no quarto trimestre daquele 
ano, economia teve expansão de 0,5% 
em relação aos três meses antecedentes 
 
Por Lucianne Carneiro, Alessandra 
Saraiva, Rafael Rosas e Anaïs 
Fernandes, Valor — Rio e São Paulo 
04/03/2022 09h05  Atualizado há 15 
minutos 

 
O Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro cresceu 4,6% em 2021, 

informou nesta sexta-feira o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Apenas quarto trimestre 

daquele ano, a economia brasileira 

cresceu 0,5% frente aos três meses 

anteriores, feitos os ajustes sazonais. 

 

A mediana das estimativas do Valor 

Data apontava para uma alta de 4,5% 

em 2021 — com intervalo de 4,3% a 4,8% 

— e uma variação positiva de 0,2% no 

quarto trimestre contra o terceiro, com 

intervalo de queda de 0,6% a aumento 

de 0,5%, conforme levantamento feito 

com 41 consultorias e instituições 

financeiras. 

 

O resultado de 2021 veio acima do 

Índice de Atividade Econômica do 

Banco Central (IBC-Br), considerado 

uma prévia do PIB, que mostrou alta de 

4,5%. No quarto trimestre do ano 

passado, o IBC-Br apontava expansão de 

0,01%, frente ao terceiro trimestre. 

 

O IBGE também revisou o desempenho 

do PIB de 2020, que passou de queda de 

4,1% para um recuo de 3,9%. Com isso, 

o avanço de 2021 recupera as perdas 

registradas um ano antes. 

Oferta 
 
Pelo lado da oferta, a indústria recuou 

1,2% no quarto trimestre de 2021, na 

comparação ao terceiro, quando teve 

queda de 0,1%. O resultado mais recente 

veio menos desfavorável que a 

expectativa de queda de 1,5% apurada 

pelo Valor Data. O setor fechou o ano, 

desta forma, com um crescimento 

acumulado de 4,5%. 

 

No PIB, a indústria engloba, além do 

setor manufatureiro e extrativo, a 

construção civil e a produção e 

distribuição de energia e gás. Em 

comparação ao quarto trimestre de 

2020, o PIB industrial encolheu 1,3%. 

 

O setor de serviços, por sua vez, teve 

expansão de 0,5% entre outubro e 

dezembro de 2021, seguindo avanço de 

1,2% no terceiro trimestre. A estimativa 

média apurada pelo Valor Data era de 

alta de 0,2%. Em comparação ao quarto 

trimestre de 2020, o PIB do setor de 

serviços cresceu 3,3%. Assim, o setor 

acumulou um avanço de 4,7% em 2021. 

 

Já a agropecuária cresceu 5,8% no 

trimestre final de 2021, em relação aos 

três meses anteriores, quando cedeu 

7,4%. Apesar do avanço, o resultado 

abaixo da projeção média apurada 

pelo Valor Data, de aumento de 6,1%. 

Em comparação ao quarto trimestre de 

2020, o PIB do setor recuou 0,8%. No 

acumulado de 2021, houve queda de 

0,2%. 

 

Demanda 
 
Pelo lado da demanda, o consumo das 

famílias cresceu 0,7% entre outubro e 

dezembro de 2021, ante o terceiro 

trimestre, feito o ajuste sazonal. Neste 

caso, a expectativa era de um recuo de 
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0,1%. Em relação ao quarto trimestre do 

ano anterior, o consumo das famílias 

subiu 2,1%. 

 

A demanda do governo, por sua vez, 

aumentou 0,8% nos três meses até 

dezembro de 2021, no confronto com o 

trimestre antecedente. Em relação a 

igual período de 2020, o aumento nos 

gastos da administração pública foi de 

2,1%. No ano de 2021, o consumo do 

governo subiu 3,6%. 

 

A formação bruta de capital 

fixo (FBCF, medida das contas 

nacionais do que se investe em 

máquinas, construção civil e pesquisa) 

subiu 0,4% no quarto trimestre de 2021, 

perante os três meses antecedentes. Em 

comparação com o quarto trimestre de 

2020, houve expansão de 3,4%. Os 

investimentos acumularam, desta 

forma, crescimento de 17,4% em 2021 

completo. 

 

Analistas consultados pelo Valor 

Data estimavam alta de 0,4% para o 

consumo do governo e de queda de 0,1% 

para a formação bruta de capital fixo. 

 

Por fim, a taxa de investimento atingiu 

19,2% do PIB no quarto trimestre de 

2021. 

 

Setor externo 
 
Segundo o IBGE, 

as exportações recuaram 2,4%, no 

trimestre final de 2021, em relação ao 

anterior, enquanto 

as importações tiveram alta de 0,5% 

no período. Consultorias e instituições 

financeiras esperavam, na média, queda 

de 2,7% para as exportações e alta de 

1,8% para as importações. 

 

De acordo com dados divulgados nesta 

sexta-feira pelo IBGE, as exportações 

subiram 3,3% frente ao quarto trimestre 

de 2020. O setor fechou 2021 

acumulando alta de 5,8%. As compras 

de bens no exterior, por sua vez, 

apresentaram expansão de 3,7% em 

relação ao trimestre final de 2020. Em 

2021, as importações registraram 

elevação de 12,4% ante o ano anterior. 

 

 
— Foto: Orlando Sant'Anna/Unsplash 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/04/pib-brasileiro-cresce-
46percent-em-2021.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Petróleo vai conviver com 
preços mais voláteis, diz 
Oddone 
 
Para ex-diretor-geral da ANP, não há 
solução mágica para impedir 
combustíveis mais caros 
 
Por André Ramalho e Gabriela 
Ruddy — Do Rio 
04/03/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Ex-ANP e atual presidente da Enauta, 

Décio Oddone diz que petróleo vive hoje 

de ciclos mais curtos de altos e baixos — 

Foto: Luciana Whitaker/Valor 

 

Impulsionados pela guerra entre Rússia 

e Ucrânia, os preços do barril do 

petróleo superaram, nos últimos dias, a 

barreira dos US$ 110 - patamar que não 

se via desde 2014. Para o ex-diretor-

geral da Agência Nacional de Petróleo 

(ANP) e atual presidente da Enauta, 

Décio Oddone, a commodity caminha 

para uma maior volatilidade e, 

possivelmente, para patamares 

estruturalmente mais altos. Com 

experiência de 30 anos na Petrobras, 

onde chegou a presidir a Petrobras 

Bolívia e a Petrobras Argentina, o 

executivo afirma que os ciclos de altas e 

baixas do barril, antes longos, ficaram 

para trás com a eclosão da produção não 

convencional dos EUA. Dessa vez, 

contudo, ele acredita que o “shale oil” 

americano pode não ser suficiente para 

compensar uma eventual queda da 

oferta da Rússia. Oddone afirma que não 

há solução mágica para os preços altos 

dos combustíveis e analisa ainda os 

impactos da atual crise sobre a transição 

energética. “A lição que tiramos é que a 

transição não necessariamente significa 

petróleo mais barato.” A seguir, os 

principais trechos da entrevista: 

 

Valor: Com a crise desencadeada pela 

guerra, pode haver uma mudança 

estrutural no mercado? 

 

Décio Oddone: Essa crise da Rússia 

vai passar, como passaram todas as 

crises geopolíticas. A extrema 

volatilidade, os picos que vemos quando 

tem um momento agudo de crise, 

também vão passar. Mas estamos 

vivendo um ciclo de aumento de preços 

sem aumento de oferta. Como a 

indústria vai reagir a isso não sabemos, 

mas diria que estamos nos posicionando 

para ficarmos com um mercado mais 

volátil do que antes da pandemia e 

possivelmente com preços 

estruturalmente mais altos. 

 

Valor: O barril acima de US$ 100 é 

sustentável? 

 

Oddone: Prever preços de petróleo é 

algo praticamente impossível. O preço 

do barril a US$ 100 é muito atraente 

para o “shale” [produção não 

convencional] americano. Acredito que 

um preço acima de US$ 100 por muito 

tempo acaba sendo mitigado pelo 

aumento de oferta. No médio prazo traz 

um aumento de produção em outras 

regiões. É difícil imaginar preços 

estruturalmente altos acima de US$ 100, 
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mas também é difícil ver preços na faixa 

de US$ 40 a US$ 50. 

 

Valor: Choques de preços têm ocorrido 

com frequência nos últimos dez anos. É 

uma tendência? 

 

Oddone: Desde o final da Segunda 

Guerra até a primeira crise do petróleo 

em 1973, vivemos um ambiente de 

relativa estabilidade. Aí vieram os 

choques de 1973 e 1979 e depois, em 

1986, a primeira grande queda de 

preços, que ficaram deprimidos até o 

início da década de 2000, quando veio o 

superciclo das commodities. Os ciclos 

[de alta ou de baixa] eram longos e 

permitiam que as companhias fizessem 

planos de longo prazo e investissem em 

novas fronteiras, que precisam de tempo 

para maturação, como a bacia de 

Campos, o pré-sal. Aí veio o “shale” 

americano, que tem resposta rápida. Em 

seis a oito meses, se aumenta a 

produção. Isso mudou a dinâmica de 

indústria. Estruturalmente, o “shale” 

traz o preço para baixo [após picos] e faz 

com que os ciclos de preços fiquem 

curtos. 

 

Valor: O aumento da produção do 

shale americano não compensaria a 

eventual queda da oferta russa e levaria 

a quedas nos preços? 

 

Oddone: A crise limita a oferta de 

petróleo de custo baixo, que vai ser 

substituído por um de custo mais caro, 

como o “shale”. Isso tende a manter os 

preços mais elevados [se comparado ao 

cenário em que a oferta russa 

continuasse plena]. Desde 2020, não 

houve investimento pesado em 

hidrocarbonetos e os financiamentos 

também começaram a escassear para o 

setor. Com a retomada da economia, da 

demanda, entramos num momento de 

preços mais altos e de mais volatilidade. 

Junto a isso, agora se soma a crise da 

invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma 

maior dificuldade de acesso ao petróleo 

russo pode afetar a oferta global em 3 

milhões a 4 milhões de barris/dia. Isso é 

mais do que a capacidade ociosa 

disponível hoje fora da Rússia, que está 

na faixa de 2 milhões de barris/dia. Isso 

pode levar a preços mais altos 

estruturalmente e a um mercado mais 

volátil. Essa é uma ameaça dessa crise. 

Se somar a isso à dificuldade de acesso 

ao gás e carvão da Rússia, podemos ter 

impactos na velocidade da transição 

energética, que acho que vai ter que ser 

repensada. 

 

Valor: Um preço de petróleo elevado 

não ajudaria a acelerar investimentos 

em energias renováveis? 

 

Oddone: Ajuda, teoricamente, mas 

essa crise traz algo novo, que é a 

preocupação com a segurança 

energética, no sentido da diversificação. 

A Alemanha, por exemplo, depende 

muito da Rússia nas importações de gás 

e está falando em construir terminais de 

GNL [gás natural liquefeito]. Acho que a 

opção do nuclear vai surgir, 

especialmente na Europa, para diminuir 

a dependência do gás da Rússia. 

 

Valor: As metas de descarbonização 

estão superestimadas? 

 

Oddone: Acho que sim. Essa busca da 

transição perfeita e rápida está levando 

a essa situação em que os investimentos 

são altos e os custos operacionais estão 

elevados. Isso leva a uma menor 

possibilidade de acesso à energia. A 

inclusão energética foi a maior fonte de 

melhoria de qualidade de vida nos 

últimos 200 anos no mundo. Preço alto 

se choca com inclusão energética. A 

solução para a transição é aumentar a 

oferta de energia e trazer mais 
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indivíduos para dentro do grupo que 

consome energia. A transição, como 

pensada agora, está sendo desafiada. 

Tem que se equacionar de onde vão sair 

os recursos para os investimentos 

gigantescos que são necessários nas 

renováveis. Vamos ter que repensar a 

transição energética. 

 

Valor: Que lição tiramos da crise atual 

sobre a transição energética? 

 

Oddone: A lição que tiramos é que a 

transição não necessariamente significa 

petróleo mais barato. Pelo contrário. Se 

a forma de encarar a transição 

energética não for alterada, vamos ter 

muita dificuldade de atingir as metas. A 

redução das emissões é importante, mas 

em muitas partes do mundo a 

necessidade de segurança energética é 

maior. Na Europa, que está no centro 

das discussões sobre transição 

energética, essa dependência da Rússia 

vai acentuar a discussão da questão da 

segurança energética. O gás é mais 

limpo, mas o pessoal está indo para o 

carvão também. Na África, no Brasil, 

países que ainda têm milhões de pessoas 

sem acesso à eletricidade, a segurança 

energética no curto prazo é mais 

importante do que a redução das 

emissões, para as pessoas. As pessoas 

não parecem, em geral, dispostas a 

pagar mais caro por energia mais limpa. 

O modelo colocado hoje para a transição 

está se chocando com a realidade. A 

retomada da demanda [por petróleo] 

não está sendo acompanhada por uma 

retomada da oferta e isso está 

aumentando a conta para a sociedade. 

Bancos e empresas estão saindo do 

petróleo, o que diminui a oferta e 

aumenta preços. 

 

Valor: Quais são os desdobramentos 

da crise sobre o mercado brasileiro, 

além das questões óbvias como preços 

dos combustíveis? 

 

Oddone: O Brasil tem um petróleo que 

vai ser vencedor nesse novo mundo, que 

é o petróleo de baixo custo e baixas 

emissões. Petróleo do pré-sal tem baixo 

teor de enxofre, altíssima produtividade, 

é bastante procurado. Mas o Brasil 

precisa ser competitivo na atração de 

investimentos. Não só em petróleo e gás, 

mas em toda a cadeia de energia, e 

deixar de ficar preso a conceitos do 

passado, como monopólio estatal e 

intervenção. 

 

Valor: Alguns países responderam à 

inflação dos derivados com subsídios. 

Qual é a saída para o Brasil nesse 

debate sobre preços? 

 

Oddone: A tributação é o que os 

governos têm em mãos. Não há solução 

mágica e rápida para controlar preços de 

commodities. Há um aumento dos 

preços do trigo, da soja, do milho, do 

gás, do petróleo, do carvão e não há 

recursos para subsidiar tudo. Saber fazer 

escolhas reflete no sucesso de uma 

sociedade e precisamos melhorar nossas 

escolhas. Opções contra o mercado já se 

mostraram não vencedoras. Aqui, a 

volatilidade do petróleo é acelerada pelo 

câmbio. E quando se agrega um terceiro 

fator, que é a tributação [da alíquota de 

ICMS] com um percentual sobre o preço 

final, então a volatilidade é amplificada. 

Em países mais estáveis, o efeito [para o 

consumidor] é só pelo aumento da 

commodity. Aqui há o aumento da 

commodity, do dólar e do ICMS. 

Acredito que precisaríamos deixar o 

preço da commodity flutuar e fixar o 

valor do ICMS em reais por litro, para 

reduzir a volatilidade. Essa crise de 

agora, saindo da pandemia, é de 

aumento de preços de commodities em 

geral. A inflação global está ficando mais 
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alta. Estamos vivendo um momento, 

além da insegurança energética, de 

aumento da insegurança alimentar. A 

discussão que fica para o Brasil é se vale 

a pena subsidiar gasolina ou se seria 

melhor alimentar quem tem fome. 

 

Valor: A Petrobras está há 50 dias sem 

reajustes. A defasagem dos preços de 

combustíveis é tendência, sobretudo 

num ano eleitoral? 

 

Oddone: A volatilidade está alta. É 

natural que não haja repasse imediato 

de toda a volatilidade. Há vários 

refinadores e importadores atuando no 

Brasil. Para exercer a liberdade de 

formação de preços, as empresas não 

necessariamente precisam alterar os 

preços muito frequentemente, mas 

quando julgarem apropriado, de acordo 

com as estratégias comerciais. É assim 

que funciona nos países com mercado 

aberto e competitivo. 

 

Valor: Os preços altos beneficiam a 

exploração de novas fronteiras? 

 

Oddone: As grandes áreas no entorno 

do pré-sal, nas bacias de Santos e 

Campos, foram licitadas e temos tido 

nos últimos anos alguns resultados 

frustrantes nas perfurações. Há uma 

expectativa em Sergipe-Alagoas, é uma 

grande fronteira potencial para o Brasil. 

Além disso, há a Margem Equatorial, 

mas para se transformar numa fronteira 

promissora vai depender do sucesso da 

Petrobras no licenciamento ambiental e 

na exploração. Projetos em águas 

profundas são de longo prazo e, com a 

transição energética, está mais difícil 

viabilizá-los. Os próximos anos serão a 

última grande oportunidade para 

aproveitar esses recursos enquanto a 

transição não ganha efetivamente 

tração. 

 

 

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

2022/03/04/petroleo-vai-conviver-

com-precos-mais-volateis-diz-

oddone.ghtml  
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Finanças 

Vendas no varejo da zona do 
euro sobem 0,2% em janeiro 
ante dezembro 
 
Em base anual no mês de janeiro, o 
volume de vendas no varejo subiu 7,8%, 
impulsionado pela alta de 14,8% por 
produtos não alimentícios, segundo o 
Eurostat 
 
Por Arthur Cagliari, Valor — São Paulo 
04/03/2022 08h33  Atualizado há uma 
hora 

 
As vendas do varejo na zona do euro 

subiram 0,2% em janeiro na 

comparação com dezembro, informou 

há pouco a agência de estatísticas 

Eurostat. O número veio bastante abaixo 

do projetado por economistas 

consultados pelo “The Wall Street 

Journal”, de alta de 1,5% no período. 

 

Ainda de acordo com o Eurostat, o 

volume de vendas de produtos não 

alimentares subiu 0,2%, no período, 

enquanto para alimentos, bebidas e 

tabaco permaneceu estável e caiu 1,3% 

em combustíveis de automóveis. 

 

Em base anual no mês de janeiro, o 

volume de vendas no varejo subiu 7,8%, 

impulsionado pela alta de 14,8% por 

produtos não alimentícios e pelo avanço 

de 12,7% em combustíveis de 

automóveis. Alimentos, bebidas e tabaco 

caíram 1,7% na base anual. 

 
Alimentos, bebidas e tabaco caíram 1,7% 

na base anual — Foto: Simon 

Dawson/Bloomberg 

  

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/03/04/vendas-no-varejo-da-
zona-do-euro-sobem-02percent-em-
janeiro-ante-dezembro.ghtml  
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Empresas 

Futuro de estatais de 
saneamento pode ser definido 
neste mês 
 
A expectativa é que grande parte delas 
percam contratos, por falta de 
capacidade econômico-financeira para 
universalizar os serviços 
 
Por Taís Hirata — De São Paulo 
04/03/2022 05h02  Atualizado há uma 
hora 

 
Ainda é incerto o futuro das estatais de 

água e esgoto que não atingirem os 

requisitos mínimos da nova lei do 

saneamento. Até o fim deste mês, grande 

parte delas deverá ter decretado o fim de 

seus contratos, por falta de capacidade 

econômico-financeira para universalizar 

os serviços. Porém, ainda há muitas 

lacunas no processo, o que abre margem 

para questionamentos judiciais, brechas 

e disputas que, na prática, podem 

atrasar investimentos. 

 

Sete companhias estaduais nem sequer 

entregaram às agências reguladoras os 

documentos que atestam sua capacidade 

financeira, uma exigência no novo 

marco legal. É o caso de empresas no 

Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, 

Roraima e Tocantins. 

 

Outras estatais enviaram parcialmente, 

deixando de fora cidades importantes. 

Por exemplo, a Cagepa (Companhia de 

Água e Esgotos da Paraíba) não entregou 

a demonstração de João Pessoa. A 

Embasa (Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento), que já operava Salvador 

via contrato precário, tampouco incluiu 

a capital. 

Em tese, isso significa o fim dos 

contratos. Sem a entrega dos 

documentos, estes já são considerados 

irregulares pelo governo. Porém, na 

prática, como se tratam de serviços 

essenciais que não podem ser cortados, 

há dúvidas sobre como (e se) a transição 

será feita. 

 

A nova lei definiu que o serviço de água 

e esgoto precisa ser universalizado até 

2033 (2040, em alguns casos) e que 

todas as companhias teriam que 

comprovar ter fôlego financeiro para 

fazer os investimentos necessários. Os 

critérios para isso foram definidos em 

decreto. As empresas, públicas e 

privadas, tiveram até 31 de dezembro 

para entregar os documentos aos órgãos 

reguladores locais, que, por sua vez, têm 

até 31 de março para concluir a análise. 

 

No entanto, muitas incertezas vieram à 

tona nas últimas semanas. A começar 

pelo atendimento do prazo. “As agências 

terão dificuldade. É uma avaliação 

complexa, envolve divergências sobre 

parâmetros contábeis”, afirma Fernando 

Vernalha, do Vernalha Pereira 

Advogados. Questionado, o governo 

nega qualquer possibilidade de 

flexibilização. 

 

No setor privado, a preocupação é o “dia 

seguinte”, ou seja, o que acontece uma 

vez que a agência determina que uma 

empresa não atingiu os requisitos. O 

temor é que, na prática, não ocorra nada. 

“Sem consequências, há risco de as 

coisas seguirem como estão”, avalia 

Percy Soares Neto, diretor-executivo da 

Abcon (Associação Brasileira das 

Concessionárias Privadas de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto). A entidade 

deverá propor ao governo uma 

regulamentação adicional à lei, para 

incluir essas consequências. 
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Os ministérios da Economia e do 

Desenvolvimento Regional afirmam que 

a extinção dos contratos irregulares 

ficará a cargo dos titulares do serviço (as 

prefeituras), aos quais caberá avaliar 

alternativas e tomar providências. 

 

Para Renato Kloss, do Vella Pugliese 

Buosi e Guidoni Advogados, será 

importante a atuação de órgãos de 

controle, como tribunais de contas e 

Ministério Público, para cobrar a 

regularização - por exemplo, com 

licitação. 

 

Para as empresas públicas, esse “dia 

seguinte” também envolve incertezas. 

Primeiro, porque decisões negativas das 

agências certamente serão 

questionadas. 

 

Para Gustavo Magalhães, sócio do 

Fialho Salles Advogados, há um temor 

de que o volume de “reprovações” seja 

alto demais, o que pode dar força à tese 

de que os critérios estipulados pelo 

governo foram duros demais. Nesta 

lógica, o problema não seriam as 

empresas que não atingiram as 

exigências, mas a régua que teria sido 

mal colocada. “Uma posição muito 

rigorosa pode levar a uma corrida de 

judicialização e pedidos de invalidação 

do decreto, pelo princípio da 

razoabilidade.” 

 

O Ministério da Economia defende que 

os critérios são adequados. “Trata-se de 

demonstração mínima de saúde 

financeira por meio de indicadores 

usuais. São exigências básicas”, afirmou. 

Outro imbróglio será a indenização que 

cidades terão que pagar às estatais, no 

caso de encerramento do contrato, pelos 

investimentos não amortizados. 

 

A ANA (Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico), que vai 

regulamentar o cálculo do 

ressarcimento, diz que a norma sobre o 

tema deverá ir a consulta pública até 

junho. Ainda assim, a expectativa no 

setor é que haverá divergências em torno 

do valor. 

 

Há também preocupação quanto à 

capacidade das prefeituras de fazer o 

pagamento, avalia Vernalha. “Há 

arranjos possíveis, como atrelar a 

outorga da concessão à indenização. 

Porém, não é garantido que todos os 

municípios vão optar pelo leilão. E nem 

todos são atrativos a ponto de gerar uma 

outorga relevante”, diz ele. Como, pela 

lei, o ressarcimento precisa ser anterior 

à ruptura, a situação pode gerar um 

impasse para o fim do contrato. 

 

Diversos outros pontos são colocados 

como prováveis objetos de 

judicialização. Um deles é a proibição, 

pelo decreto, de que os municípios 

prorroguem os contratos com estatais 

como forma de reequilíbrio, o que levou 

à inviabilidade de muitas operações. 

 

Outra brecha que as estatais tentarão 

explorar é a possibilidade de as 

companhias continuarem prestando o 

serviço a partir dos blocos regionais. A 

ideia é que o controle acionário das 

empresas estaduais seja transferido à 

microrregião. Assim, a operação 

passaria a ser direta e não estaria mais 

sujeita às exigências econômicas da nova 

lei. 

 

Esse tem sido o entendimento da 

companhia de Roraima, que diz que não 

entregou os documentos à agência 

reguladora por não estar sujeita à 

necessidade de comprovação. Outras 

estatais estudam seguir esse caminho - 

entre elas, possivelmente, a Cagepa. 
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Procuradas, as companhias do 

Maranhão e do Piauí dizem que estão 

fazendo estudos e tomando medidas 

para se adequar à lei. O Acre afirma que 

busca alternativas junto à União para 

viabilizar a concessão das 21 cidades 

operadas pela estatal, já que a prefeitura 

da capital Rio Branco não quis compor o 

bloco regional e, com isso, tornou a 

licitação do Estado inviável. As estatais 

do Amazonas, Pará e Tocantins (a ATS) 

não responderam até o momento. 

 

 
Para Percy Soares Neto, da Abcon, é 

preciso definir consequências às 

empresas que não atenderem exigências 

da lei — Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/04/futuro-de-estatais-de-
saneamento-pode-ser-definido-neste-
mes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Jurídico 

IPTU gera mais litígio que o 
ICMS, aponta estudo do CNJ 
 
Para juízes e ministros, contencioso é 
resposta à complexidade e à má 
qualidade da legislação tributária 
 
Por Beatriz Olivon — Brasília 
04/03/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
O IPTU gera muito mais litígios do que 

o ICMS, que é um "frequentador" mais 

assíduo dos tribunais superiores. O 

imposto municipal, que recai sobre a 

propriedade de imóveis, é alvo de 

discussão em 25% dos processos 

judiciais tributários. O ICMS - recolhido 

pelos Estados - aparece em 16,45%. 

 

PIS e Cofins, ainda mais comuns nas 

pautas tributárias das Cortes. Aparecem 

em 5,8% dos processos judiciais 

tributários no caso do PIS e 5,5% da 

Cofins. 

 

Os dados constam no Diagnóstico do 

Contencioso Judicial Tributário 

Brasileiro, realizado pelo Insper a 

pedido do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), divulgado em fevereiro. 

 

Má qualidade da legislação 

 

O CNJ enviou questionário a juízes e 

ministros da área tributária e recebeu 

cinco respostas sobre quais seriam, na 

opinião deles, as principais causas do 

elevado contencioso tributário 

brasileiro. Os termos mais presentes nas 

respostas foram “complexidade” e “má 

qualidade da legislação”. 

 

Reforma de decisões 

Na área tributária, 51,4% das decisões 

proferidas em processos de primeira 

instância confirmam a decisão 

administrativa, enquanto 48,6% 

modificam o resultado definido 

administrativamente. 

 

 
prédios; fundos imobiliários; 

panorâmica — Foto: Getty Images 

 

O levantamento de dados faz parte de 

uma iniciativa do CNJ para explorar 

quais são as causas do contencioso 

tributário brasileiro e possíveis soluções 

de curto, médio e longo prazo para 

garantir redução na quantidade de 

processos, mais agilidade nos 

julgamentos, além de reduzir a 

necessidade de buscar o Judiciário para 

resolver disputas tributárias. 

 

Dentro da mesma iniciativa, na semana 

passada, os presidentes do Senado, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e do 

Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz 

Fux, assinaram a criação de uma 

comissão de juristas para elaborar 

anteprojetos de lei para modernizar o 

processo administrativo e tributário 

nacional. 

 

Execuções Fiscais 

 

De acordo com o levantamento do CNJ, 

o número de ações de cobrança de 

tributos devidos (as execuções fiscais) 

sobre tributos federais vem caindo desde 

2016. Naquele ano, foram propostas 

382.130 ações. Em 2020, foram 33.828. 
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A pesquisa indica que, segundo a PGFN, 

hoje, o ajuizamento de execução está 

atrelado à identificação de potencial de 

recuperabilidade do crédito. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/noticia/2022/03/04/iptu-
gera-mais-litigio-que-o-icms-aponta-
estudo-do-cnj.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Empresas já sentem impacto 
da alta do trigo. Dona da 
Piraquê perde mais de R$ 715 
milhões em valor de mercado 
 
Commodity sobe devido aos conflitos 
entre Rússia e Ucrânia. Papéis de 
empresas ligadas ao agronegócio e 
expostas ao preço dos grãos devem ser 
influenciados 

 
Vitor da Costa 
03/03/2022 - 19:47 / Atualizado em 
03/03/2022 - 20:51 
 

Ação da M. Dias Branco se desvaloriza 

após início da guerra na Ucrânia. Foto: 

Infoglobo 

 

RIO — Apesar da pouca exposição direta 

em Rússia das empresas listadas na B3, 

aquelas mais dependentes do preço das 

commodities agrícolas devem sofrer os 

impactos do conflito no Leste Europeu. 

 

A fabricante de massas secas e biscoitos 

M. Dias Branco, que é dona de marcas 

como Piraquê e Adria, por exemplo, já 

perdeu R$ 715,825 milhões em valor de 

mercado desde o início da invasão russa, 

segundo dados da Economatica. 

 

No fechamento de quarta-feira, dia 

anterior à invasão, as ações ordinárias 

(MDIA3, com direito a voto) 

terminaram cotadas em R$ 23,75. Após 

a entrada dos russos no território 

ucraniano, na quinta-feira, os papéis 

caíram para o patamar de R$ 22,89 e 

fecharam o pregão desta quinta-feira 

cotados em R$ 21,63, queda de 2,22%. 

 

A perda de valor é influenciada pelo 

movimento do trigo no mercado 

internacional. A commodity negociada 

na Bolsa de Chicago renovou suas 

máximas em mais de 14 anos nesta 

semana. 

 

A Rússia e a Ucrânia são grandes players 

no mercado global de grãos. Como 

destaca o BTG Pactual, em relatório, os 

países respondem por 31%, 29% e 19% 

do total exportado de cevada, trigo e 

milho, respectivamente. 

 

Os analistas do banco estimam que o 

trigo deve ter respondido por 48% do 

custo de produto vendido da M. Dias 

Branco em 2021. 

 

“A pressão de custo adicional deve 

atingir a empresa em um momento em 

que ela está enfrentando sua própria 

dose de desafios de baixo para cima, 

incluindo uma erosão sem precedentes 

da participação de mercado e um 

ambiente competitivo e de consumo 

difícil que está desafiando o repasse de 

custos para recompor as margens”, 

destacaram os analistas Thiago Duarte, 

Henrique Brustolin e Pedro Soares. 

 

Em relatório, a XP também destaca que 

a Ambev pode ter suas margens do 

próximo ano pressionadas pelos 

impactos da inflação causados pela crise 

Ucrânia e Rússia. 

 

Após o início da guerra, a empresa 

perdeu R$ 9,915.361 bilhões em valor de 

mercado. No pregão desta quinta, os 

https://oglobo.globo.com/mundo/estamos-sendo-destruidos-dizem-autoridades-de-mariupol-importante-cidade-portuaria-no-leste-da-ucrania-25416821


14 

 

papéis ordinários da empresa (ABEV3) 

caíram 2,34%, negociados a R$ 14,18 

 

Proteína animal 
 
Para as empresas de proteína, os 

analistas esperam que os impactos 

diretos das restrições sejam limitados. 

 

Os russos têm aumentado sua oferta de 

proteína doméstica e, assim, reduzindo, 

sua dependência de importações, 

enquanto a Ucrânia nunca foi um 

mercado relevante para as exportações 

brasileiras de proteína, com exceção 

para a carne suína. 

 

Segundo o BTG, os dois países juntos 

correspondem por 1,9%, 2,6% e 1,1% das 

exportações brasileiras de carne bovina, 

de aves e suína. 

 

Entre as companhias, eles destacam que 

a Minerva é aquela com maior exposição 

na região, mas que a forte demanda 

chinesa e americana permite que a 

empresa seja capaz de redirecionar esses 

volumes para outros mercados, como fez 

durante o embargo às exportações de 

carne bovina do Brasil e para a China. 

 

“Para as empresas do agronegócio, o 

ponto a ser observado é o fornecimento 

de fertilizantes e como as restrições de 

comércio/produção na Rússia e na 

Europa podem refletir nos preços e na 

disponibilidade geral do produto. [...] 

Mas as empresas neste espaço estão pelo 

menos preparadas para capturar preços 

mais altos de commodities que devem 

ajudar a compensar as pressões de 

custo”, destacaram. 

 

Para a XP, no segmento de alimentos, a 

BRF deve ser a mais afetada, devido à 

sua exposição aos preços da soja e do 

milho, já que 45,3% dos custos por 

produto vendido da empresa teve 

exposição a essas commodities em 2021. 

Desde a invasão russa, a BRF já perdeu 

R$ 2,628.904 bilhões em valor de 

mercado. Nessa quinta, os papéis 

fecharam em queda de 3,03%, cotadas a 

R$ 16,02. 

 

As margens da empresa já vêm sendo 

pressionadas desde o ano passado com o 

aumento do preço dos grãos. 

 

“Segundo nossas estimativas, um 

aumento de 5% nos preços do milho e da 

soja afetaria negativamente o Ebitida 

(lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização) da BRF em 

12% em 2022”, destacaram os analistas 

Leonardo Alencar e Pedro Fonseca. 

 

No caso da JBS, o impacto deve ser 

limitado pois a Seara representa apenas 

9% do custo por produto vendido da 

empresa. 

 

Segundo a XP, não são esperados 

grandes impactos dos players de açúcar 

e etanol, como Jalles Machado e São 

Martinho.  

  
https://oglobo.globo.com/economia/in
vestimentos/empresas-ja-sentem-
impacto-da-alta-do-trigo-dona-da-
piraque-perde-mais-de-715-milhoes-
em-valor-de-mercado-25417403  
 

Retorne ao índice 
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15 

 

 
 
Economia 

Guerra leva ministro de Minas 
e Energia a apoiar liberação 
de estoques de petróleo para 
regular preço de combustíveis 
 
Commodity disparou com o conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia 
 
Manoel Ventura 
04/03/2022 - 04:30 
 

O ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque Foto: Divulgação / Minas e 

Energia/16-06-2021 

 

BRASÍLIA — O ministro de Minas e 

Energia, Bento Albuquerque, afirmou 

que apoia a liberação de reservas de 

petróleo por grandes produtores e 

consumidores mundiais do produto, 

depois que a invasão da Ucrânia pela 

Rússia pressionou os preços da 

commodity para mais de US$ 100. A 

liberação dos estoques é uma tentativa 

de reduzir o preço dos produtos em todo 

o planeta. 

 

Ao GLOBO, Albuquerque também 

defendeu a votação do projeto de lei em 

tramitação no Senado que trata da 

mudança na cobrança do ICMS (o 

chamado PLP 11), numa tentativa de 

reduzir o preço dos combustíveis. 

 

— Estamos apoiando medidas, nos 

âmbitos doméstico e internacional, que 

possam, de alguma forma, mitigar o 

impacto nos preços e na oferta, como a 

liberação de reservas de petróleo pelos 

grandes consumidores/produtores 

mundiais e as proposições em 

tramitação no Congresso Nacional, 

como o PLP 11/2020, que trata sobre 

alíquotas de ICMS nos combustíveis — 

disse o ministro. 

 

O presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), marcou para a 

próxima terça-feira a votação do PLP 11 

e de outras medidas que tratam do preço 

dos combustíveis. Entre as medidas, está 

a mudança na forma de calcular o ICMS 

(que, na prática, reduz o imposto 

estadual) e a criação de contas para 

subsidiar a redução dos preços da 

gasolina, do diesel e do gás. 

 

O projeto também deve embutir a 

redução dos impostos federais sobre o 

óleo diesel, que hoje somam R$ 0,69. O 

governo ainda discute a possibilidade de 

ampliar o vale-gás para famílias de baixa 

renda. O benefício equivale a 50% do 

botijão de gás de cozinha e hoje beneficia 

5,47 milhões de famílias. 

 

— Uma das principais preocupações do 

mundo e igualmente do Brasil, 

decorrente do conflito que eclodiu entre 

Rússia e Ucrânia, reside no potencial 

aumento dos preços e na eventual 

redução de oferta de hidrocarbonetos — 

reconheceu o ministro. 

 

Nessa quinta-feira, o barril de petróleo 

chegou a renovar sua máxima em mais 

de uma década, porém o movimento 

perdeu força ao longo do dia. O contrato 

de petróleo tipo Brent, referência 

internacional, cedeu 2,18%, negociado a 

US$ 110,46, o barril, após bater os US$ 

https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsas-nos-eua-europa-tem-quedas-petroleo-fecha-em-baixa-apos-renovar-recordes-25416818
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsas-nos-eua-europa-tem-quedas-petroleo-fecha-em-baixa-apos-renovar-recordes-25416818


16 

 

119,84 por barril, o nível mais alto desde 

2012. 

 

A alta é consequência da guerra na 

Ucrânia e das punições econômicas 

impostas à Rússia pelo Ocidente. O país 

é um dos maiores exportadores de óleo e 

gás natural no mundo. 

 

O aumento do preço é decorrente de um 

receio de que o suprimento de petróleo e 

gás da Rússia possa ser suspenso, em 

razão do conflito na Ucrânia ou de 

medidas retaliatórias. A corrida está 

exacerbando um aumento da inflação 

em países que compram o produto, 

ameaçando a recuperação econômica e 

piorando o custo de vida na crise para 

milhões de pessoas. 

 

— O MME segue acompanhando a 

evolução dos mercados, em permanente 

diálogo e coordenação com outros países 

e em colaboração com as agências 

especializadas, particularmente a 

Agência Internacional de Energia, com 

vistas a promover a estabilidade dos 

mercados de energia e reduzir o custo ao 

consumidor brasileiro — disse o 

ministro. 

 

A Agência Internacional de Energia 

(AIE), que representa os consumidores-

chave, vai liberar 60 milhões de barris de 

reservas ao redor do mundo. Metade 

dessa quantidade vai vir do estoque 

estratégico americano, com o restante 

vindo de integrantes da agência da 

Europa e da Ásia. 

 

Nessa quinta-feira, o MME e o 

Ministério das Relações Exteriores 

divulgaram uma nota conjunta na qual 

afirmam que o governo brasileiro 

acompanha com atenção “a volatilidade 

dos preços internacionais de petróleo e 

gás natural, bem como os possíveis 

reflexos nas cadeias de produção e 

fornecimento de petróleo, gás natural e 

seus derivados no mercado 

internacional”. 

 

A nota saudou a iniciativa adotada pelos 

países membros da Agência 

Internacional de Energia de liberar 

reservas de petróleo. 

 

 “No âmbito doméstico, as políticas 

públicas e leilões promovidos pelo MME 

vêm garantindo a manutenção dos 

investimentos e modernização na 

indústria do petróleo brasileira”, afirma 

a nota. 

  

O governo cita que, nos últimos três 

anos, a produção nacional de petróleo e 

gás natural aumentou 16% e 22% 

respectivamente. “O Brasil é importante 

produtor mundial de petróleo, com uma 

média de 3 milhões de barris por dia, 

contribuindo para o aumento da 

segurança energética global, com 

crescente diversificação de atores e 

solidez do mercado”. 

 

O atual momento também reforça a 

importância da diversificação da matriz 

energética, afirma o governo, “de forma 

a assegurar acesso à energia mais seguro 

e sustentável”. 

 

 “O Brasil detém uma das matrizes mais 

limpas do mundo e continuará 

estimulando as fontes limpas e 

renováveis, inclusive a bioenergia 

moderna e os biocombustíveis”. 

 

Na nota, o governo brasileiro afirma que 

seguirá acompanhando a evolução dos 

mercados de energia, em permanente 

diálogo e coordenação com seus 

parceiros, em especial no G20, e em 

colaboração com as agências 

especializadas, em particular a Agência 

Internacional de Energia.  
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Economia 

Economia cresce, mas 
perspectivas, para 2022 e 
além, são bem pouco 
promissoras; leia análise 
 
Ao fim e ao cabo, o que temos visto no 
Brasil é um longo período de 
estagnação, e não há muitos sinais de 
que isso possa mudar 
 
Alexandre Calais*, O Estado de S.Paulo 
04 de março de 2022 | 10h21 
 
A economia brasileira cresceu 

4,6% no ano passado e recuperou a 

perda de 3,9% de 2020, provocada pela 

pandemia da covid-19. Terminou o ano, 

dessa forma, até um pouco acima (0,5%) 

do patamar em que estava no fim de 

2019. É um bom resultado - o maior 

crescimento desde os 7,5% atingidos em 

2010, também efeito de recuperação de 

uma crise (a financeira iniciada em 

2008).  

 

Olhando ao longo do tempo, porém, o 

que temos visto é uma economia em um 

longo processo de estagnação. 

No governo Jair Bolsonaro, a conta, 

até agora, é de uma alta de 1,2% em 

2019, -3,9% em 2020 e 4,6% em 2021. 

As projeções para este ano são, por 

enquanto, de alta de 0,2%, segundo 

pesquisa feita pelo Projeções Broadcast. 

Mas agora ainda tem um fator guerra 

para entrar nessa conta, com inflação 

mais alta, provavelmente juros subindo 

um pouco mais, atividade econômica 

mais pressionada. Não dá para descartar 

uma queda no PIB - já há muitas 

instituições prevendo isso. No final das 

contas, praticamente não teremos saído 

do lugar ao fim do mandato de quatro 

anos. 

 

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro 

da Economia, Paulo Guedes; economia 

brasileira cresceu 4,6% no ano 

passado  Foto: Ueslei Marcelino / 

Reuters 

 

Claro, isso é um problema do governo. 

Dirigentes são eleitos para, entre outras 

coisas, gerir a economia de forma 

competente, gerando recursos para 

suprir as necessidades do país em 

termos de infraestrutura, saúde, 

educação, segurança. Com a criação de 

empregos suficientes para que todos 

possam viver uma vida decente, com 

pelo menos as necessidades básicas 

supridas. 

 

Não é o que temos visto. E, em favor de 

Bolsonaro e sua equipe econômica, 

também não é um problema localizado 

neste governo. Não temos visto isso há 

muito tempo. Os anos 1980 ficaram 

conhecidos no Brasil como a "década 

perdida", um período de crescimento 

muito baixo, inflação muito alta, renda 

per capita em queda. Mas o quadro que 

temos visto recentemente não difere 

tanto assim disso. Na última década, já 

enfrentamos uma recessão bem forte, 

entre 2014 e 2016. A inflação já superou 

em dois anos a casa dos 10%. Entre 2011 

e 2020, o PIB per capita recuou, em 

média, 0,6% ao ano. 

 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pib-2021,70003997753
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pib-2021,70003997753
https://tudo-sobre.estadao.com.br/governo-jair-bolsonaro
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O governo Bolsonaro é um desastre em 

praticamente todas as áreas. Educação, 

saúde, segurança, meio ambiente, 

relações internacionais, democracia, em 

tudo isso o que o País viu foi um 

retrocesso. Não haverá nada de positivo 

a apresentar.  

 

Na economia, porém, até houve avanços, 

que devem dar frutos mais à 

frente. Reforma da 

Previdência e autonomia do Banco 

Central são alguns exemplos. Alguns 

têm potencial para atrair investimentos 

bilionários, como o novo marco das 

ferrovias. O marco do saneamento 

pode iniciar um processo para pôr fim a 

uma das principais mazelas do País: a 

enorme quantidade de pessoas sem 

acesso ao básico dos básicos, água limpa 

e esgoto tratado. 

 

Mas, ao fim e ao cabo, a impressão que 

dá é que continua a faltar um projeto de 

País. Continuamos sem saber para onde 

vamos, o que queremos como nação. 

Temos um processo eleitoral em 

curso, mais uma chance de mudarmos o 

caminho errático que insistimos em 

seguir há tanto tempo. Mas os debates 

travados até aqui, o nível das discussões, 

infelizmente, até o momento, não 

permitem muitas esperanças.  

 

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

ias/geral,pib-2021-

analise,70003997870  
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Bolsa e câmbio destoam de 
cenário de guerra e Brasil 
pode atrair mais recursos 
 
Valorização de matérias-primas que o 
Brasil exporta e redistribuição de 
investimentos entre emergentes levam 
Bolsa a acumular alta de 2,7% no 
período; dólar recua a R$ 5,03 

 
Luciana Dyniewicz e Fernanda 
Guimarães, O Estado de S.Paulo 
04 de março de 2022 | 05h00 
 
Ao contrário do verificado em outros 

momentos de tensão global – quando 

investidores internacionais retiraram 

seus aportes de países emergentes e 

correram para os desenvolvidos, 

considerados mais seguros –, o Brasil 

tem atraído recursos desde a deflagração 

do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. 

Na quinta-feira, 3, esse movimento fez 

o dólar recuar 1,55% no País e terminar 

o dia cotado a R$ 5,03. 

 

Na Bolsa, apesar da queda de 0,1% no 

Ibovespa ontem – para 115.059,04 

pontos –, o índice acumula alta de 2,7% 

desde o início da invasão russa. Nesse 

período, a Bolsa de Nova York subiu 

1,5% e a de Frankfurt caiu 6,4%. 

A B3 ainda não divulgou dados de 

entrada de capital estrangeiro na última 

semana. Mas, nos primeiros dois dias do 

conflito, investidores estrangeiros 

colocaram aqui R$ 3,7 bilhões.  

 

Além de a taxa básica de juros, a Selic, 

estar em um patamar alto, o que atrai 

capital, o fato de o País estar longe do 

conflito, um rebalanceamento do 

portfólio de investidores interessados 

em emergentes e a alta no preço das 

commodities têm impulsionado o Brasil 

no mercado financeiro.  

 

“Estamos nos beneficiando desse 

cenário que já havia desde o começo do 

ano e que agora foi intensificado pelas 

commodities, que subiram mais ainda, e 

por essa questão de segurança 

geográfica”, diz Alexandre Maluf, 

estrategista da XP.  

 

Dólar recuou 1,55% no País e terminou a 

quinta-feira, 3, cotado a R$ 5,03; Brasil 

tem atraído recursos em meio ao conflito 

entre Rússia e Ucrânia.  Foto: Gary 

Cameron/Reuters 

 

Para Maluf, se o conflito se aprofundar, 

os investidores devem passar a fugir dos 

emergentes. O gestor de moedas da ACE 

Capital, Daniel Tatsumi, no entanto, é 

um pouco mais cético em relação a esse 

movimento. “Acho que não deve ter uma 

grande fuga de recursos para os EUA, 

por exemplo, porque o juro lá ainda está 

muito baixo e a tendência é de que a 

subida da taxa seja lenta.”   

 

Brasil pode atrair mais recursos  
 
A retirada da Rússia de índices de 

referência de investimentos de 

mercados emergentes pode favorecer o 

Brasil ainda mais nas próximas 

semanas. Na noite de quarta-feira, a 

fornecedora global de índices de ativos 

MSCI anunciou que a Rússia deixará de 

fazer parte do índice MSCI Emerging 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/russia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ucrania-europa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dolar
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https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercado-financeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/xp-investimentos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte


21 

 

Markets para ser classificada como um 

mercado independente. A mudança 

passa a valer a partir do dia 9 e foi 

decidida porque já não há mais 

acessibilidade e capacidade de 

investimento no mercado russo.   

 

Na prática, essa alteração impede 

empresas russas de ter acesso a uma 

parte relevante dos fundos de 

investimentos. A tendência é de que os 

recursos que seriam aportados na Rússia 

sejam distribuídos entre outros 

mercados emergentes, como o Brasil.  

 

Outra fornecedora de índices do 

mercado de ações, a FTSE Russel 

decidiu retirar a Rússia de todos os seus 

índices de renda variável. Segundo 

apurou o Estadão, investidores globais, 

como a BlackRock, vêm pressionando 

para a remoção do país desses índices. 

De acordo com uma fonte, a retirada da 

Rússia de outros índices deverá ocorrer 

em ritmo maior a partir da próxima 

semana.  

 

Segundo cálculos do Itaú, apenas com a 

mudança feita pela MSCI, US$ 27,1 

bilhões poderiam deixar a Rússia. 

Considerando que o Brasil tem um peso 

de 4,97% no índice, ele poderia receber 

US$ 1,34 bilhão desse total. Juntas, as 

Bolsas de toda a América 

Latina ficariam com US$ 2,12 bilhões. 

 

Essa saída de recursos, porém, está 

travada por enquanto. Isso porque o 

mercado de ações russo está fechado 

desde segunda-feira, e as sanções 

adotadas contra o País tornam as 

transações financeiras bastantes 

difíceis.  

 

Ainda assim, o fundo soberano 

norueguês, por exemplo, que possui US$ 

1,3 trilhão sob gestão, já anunciou que 

venderá seus ativos russos, compostos 

por ações de 47 empresas, com um valor 

aproximado de US$ 2,83 bilhões.  

 

Futuro 
 
Por enquanto, conforme analistas, é 

mais certo que a América Latina e o 

Brasil reconquistem importância nos 

índices que balizam investimentos nos 

mercados emergentes e nas carteiras de 

fundos dedicados a esses países.   

 

Levantamento recente do BTG Pactual 

mostra que os fundos que apenas 

compram ativos de países emergentes 

tinham, em 2021, 5% do total no Brasil, 

na mínima histórica, sendo que o 

máximo foi de 16,9% em 2009. Se forem 

considerado os fundos globais, que são 

aqueles que podem investir em todo o 

mundo, a fatia que o Brasil ocupa é de 

apenas 0,23% – já foi de 1,9%, também 

em 2009. No fundo dedicado aos Brics, 

a participação chega hoje a 10,6%, longe 

do pico de 35% observado em 2010. 

 

Já no índice de emergentes da MSCI, 

a China tem um peso 12,7% superior à 

média dos últimos 22 anos, enquanto o 

Brasil e o México recuaram em 5,1% e 

3,2% em suas respectivas participações, 

de acordo com o Itaú. A Rússia 

representava 1,47%, tendo perdido 

espaço desde a última revisão do índice 

em fevereiro, quando detinha 3,41%. / 

COLABOROU CYNTHIA 

DECLOEDT  

  

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

ias/geral,cenario-guerra-russia-

ucrania-bolsa-cambio-brasil-atrair-

recursos-,70003997407  
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Economia 

Dólar cai a R$ 5,03 com alta 
do petróleo atraindo 
estrangeiros ao Brasil 
 
Guerra na Ucrânia valoriza 
commodities na Bolsa, mas amplia risco 
de inflação 

 

3.mar.2022 às 14h58Atualizado: 
3.mar.2022 às 19h36 
Clayton Castelani 
SÃO PAULO 
 
Enquanto a guerra entre Rússia e 

Ucrânia provocou quedas nos principais 

mercados globais de ações nesta quinta-

feira (3), investidores voltaram a buscar 

no Brasil oportunidades de ganhos com 

a valorização de materiais básicos com 

oferta prejudicada pelo conflito na 

Europa. O principal reflexo disso foi a 

queda de 1,56% do dólar, que encerrou o 

dia cotado a R$ 5,0280. 

 

Índice de referência da Bolsa de Valores 

do Brasil, o Ibovespa operou no azul 

durante quase todo o dia, apoiado no 

crescimento de empresas produtoras 

de petróleo, minério de ferro e aço. Ao 

final da sessão, porém, o indicador 

fechou perto estabilidade. Houve queda 

de 0,01%, a 115.165 pontos. 

 

 

Plataforma marítima de exploração de 

petróleo, no Rio de Janeiro - Bruno 

Domingos - 26.mar.2010/Reuters 

 

O recuo do Ibovespa acompanhou a 

desaceleração do petróleo no final da 

tarde. Depois de tocar a maior cotação 

em quase 14 anos nesta quinta, o barril 

do Brent, referência para essa matéria-

prima, caiu 2,14% na comparação com o 

dia anterior, a US$ 110,51 (R$ 557,77). 

Na véspera, houve valorização de 7,58%. 

 

A Rússia é uma das principais 

produtoras globais de petróleo e gás 

natural. A crise atual consolidou o preço 

da commodity no maior patamar desde 

2014, ocasião em que a disparada 

também foi provocada por uma decisão 

do presidente russo, Vladimir Putin, que 

havia determinado a tomada da Crimeia, 

península ao sul da Ucrânia. 

 

Na China, a guerra gera expectativa de 

aumento da demanda pelo aço 

produzido no país. Parte da matéria-

prima para isso é o minério de ferro 

brasileiro, cujo valor dos contratos subiu 

3,69% nesta quinta. 

 

Com esse novo impulso das 

commodities, os mercados de câmbio e 

de ações voltam a refletir a entrada de 

investidores internacionais no país. 

 

Antes do início da guerra, o Brasil já 

despontava nos últimos dois meses 

como um destino atraente para 

estrangeiros em busca de lucros rápidos 

enquanto bolsas dos principais 

mercados estavam devolvendo ganhos 

obtidos em anos anteriores. 

 

No primeiro bimestre de 2022, o saldo 

de aplicações de estrangeiros na Bolsa 

alcançou R$ 62,6 bilhões. Um 

crescimento de 130% em relação aos R$ 

27,2 bilhões do mesmo período de 2021. 
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Fundos e instituições financeiras que 

permitem a investidores de outras 

nacionalidades aplicar no Brasil têm 

grande importância no mercado 

acionário doméstico —representam 53% 

do volume negociado. Instituições 

brasileiras representam 26%. 

Investidores individuais (pessoas 

físicas) são 16%. 

 

Países desenvolvidos se preparam para 

elevar juros para tentar frear uma 

inflação global provocada pela 

desorganização das cadeias de 

abastecimento durante a pandemia. 

Uma taxa de juros alta tira dinheiro do 

mercado de ações e o atrai para títulos de 

dívidas de países, principalmente os do 

Tesouro dos Estados Unidos. 

 

Enquanto os juros por lá não sobem o 

suficiente –a alta nos EUA deve começar 

este mês, quando a taxa sairá do zero 

para avançar algo entre 0,25 e 0,50 

ponto percentual—, países de economia 

emergente são opções para ganhos 

momentâneos. 

 

Além do setor de commodities e outros 

com ações baratas na Bolsa, o Brasil 

também possui uma moeda 

desvalorizada em relação ao dólar e uma 

taxa de juros –10,75% ao ano– muito 

superior à inflação estimada em 5,6% 

para 2022. Essas condições tornam o 

país ainda mais vantajoso para 

estrangeiros, que podem tomar crédito 

barato no exterior e realizar aplicações 

lucrativas no mercado financeiro 

doméstico. 

 

O efeito da guerra sobre as commodities 

também impulsiona outros mercados da 

América Latina, disse à Reuters o 

analista sênior Ricardo Evangelista, da 

ActivTrades. "Neste cenário, há margem 

para novas altas de preços", comentou, 

em referência à alta do petróleo. 

 

Em uma comparação com 24 moedas de 

países emergentes considerando a 

variação nesta quinta, quatro das cinco 

dividas com maior valorização à vista 

frente ao dólar eram de países da 

América do Sul. Peso colombiano 

(2,1%), real (1,5%), peso chileno (1,1%), 

rand sul-africano (0,9%) e sol peruano 

(0,6%) encabeçavam a lista compilada 

pela Bloomberg. O rublo russo segurava 

a lanterna, com queda de 4,9%. 

 

Sanções impostas pelos Estados Unidos 

e aliados aos fluxos financeiros dos 

grandes bancos, empresas e oligarcas 

russos beneficiam, neste primeiro 

momento, países em condições de 

atender ao aumento da demanda de 

materiais produzidos por Rússia e 

Ucrânia, além de oferecer um mercado 

acionário semelhante ao russo. 

 

Um exemplo disso é o potencial efeito 

colateral da exclusão da Rússia do índice 

de ações globais para países emergentes 

da MSCI. A decisão da provedora de 

índices pode resultar em um fluxo de 

aproximadamente R$ 7 bilhões de 

recursos de estrangeiros para o Brasil, 

segundo projeção de analistas do Itaú 

BBA. 

 

Essas vantagens, porém, têm prazo de 

validade curto, alerta Nicola Tingas, 

consultor econômico da Acrefi 

(Associação Nacional das Instituições de 

Crédito, Financiamento e 

Investimento). "Haverá impacto 

inflacionário [no Brasil] em energia, 

choque de oferta de fertilizantes, alta de 

milho, trigo, soja, que afetam preço de 

proteínas", comentou. 

 

No exterior, os mercados tiveram um dia 

de volatilidade enquanto investidores 

tateavam os efeitos das punições 

econômicas impostas à Rússia. 
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Depois de uma abertura em alta, os 

principais índices de ações dos Estados 

Unidos perderam força. Dow Jones, S&P 

500 e Nasdaq caíram 0,29%, 0,53% e 

1,56%, nessa ordem. 

 

A inflação, agora potencializada pela 

guerra, segue assombrando o investidor 

americano. O presidente do Federal 

Reserve (o banco central dos EUA), 

Jerome Powell, comentou nesta 

quinta que a guerra da Rússia na 

Ucrânia pode atingir a economia dos 

Estados Unidos por uma variedade de 

canais, desde preços mais altos até 

redução de gastos e investimento. 

 

Bolsas da Europa mergulharam no 

pessimismo. Londres, Paris e Frankfurt, 

as mais importantes da região, fecharam 

com perdas de 2,57%, 1,84% e 2,16%, 

respectivamente. 

 

Na Ásia, o principal índice da China, que 

reúne empresas de Xangai e Shenzhen, 

caiu 0,59%. O mercado acionário de 

Tóquio avançou 0,70%. Hong Kong 

subiu 0,55%. 

 

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

o/2022/03/dolar-cai-com-alta-do-

petroleo-atraindo-estrangeiros-ao-

brasil.shtml  
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Economia 

Guerra na Ucrânia pode 
contribuir para estagnação do 
PIB do Brasil em 2022 
 
País tem desempenho abaixo da média 
mundial; economistas não descartam 
retração 
 

4.mar.2022 às 9h16Atualizado: 
4.mar.2022 às 10h36 
Eduardo CucoloLeonardo Vieceli 
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 
 
A economia brasileira voltou aos níveis 

pré-pandemia, depois de crescer 4,6% 

em 2021. O desempenho desde o início 

da crise sanitária mostra, no entanto, 

um país que praticamente não saiu do 

lugar e continua crescendo abaixo da 

média mundial. 

 

O PIB (Produto Interno Bruto), que é a 

soma dos bens e serviços finais 

produzidos no país, está 0,5% acima do 

quarto trimestre de 2019, período pré-

pandemia, mas continua 2,8% abaixo do 

ponto mais alto da atividade econômica 

na série histórica, alcançado no primeiro 

trimestre de 2014, segundo o IBGE. 

 

A expectativa para 2022 é de um 

resultado para o PIB próximo de zero, 

cenário que pode se agravar com os 

impactos econômicos da Guerra na 

Ucrânia e com questões eleitorais no 

segundo semestre. 

 
Guerra na Ucrânia deve impactar preços 

de alimentos e agravar quadro 

econômico – Folhapress 

 

A maioria dos analistas avalia que o país 

está em uma situação de estagnação, 

depois do período de recessão verificado 

de 2014 a 2016 e de baixo crescimento 

em 2017 a 2019. 

 

A queda do PIB (Produto Interno Bruto) 

no segundo e terceiro trimestres do ano 

passado levantou também a discussão 

sobre recessão. 

 

Não há uma definição oficial sobre o que 

caracteriza uma recessão. Embora 

alguns economistas utilizem a métrica 

de que esse é o período marcado por dois 

trimestres seguidos de queda na 

atividade, a maior parte dos institutos 

considera uma análise mais ampla de 

dados. 

 

O termo "recessão técnica", por 

exemplo, é considerado tecnicamente 

equivocado por muitos economistas. 

 

No Brasil, destaca-se a análise feita pelo 

Codace (Comitê de Datação de Ciclos 

Econômicos), órgão ligado ao Ibre/FGV 

(Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas) e formado por 

oito economistas de diversas 

instituições. 

 

Para o comitê, o declínio na atividade 

econômica de forma disseminada entre 

diferentes setores econômicos é 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/eduardo-cucolo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/leonardo-vieceli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/pib-do-brasil-tem-alta-de-46-em-2021-apos-tombo-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/pib-do-brasil-tem-alta-de-46-em-2021-apos-tombo-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pib/
http://www.folha.com.br/
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denominado recessão. Em junho de 

2020, o Codace definiu que o Brasil 

entrou em recessão no primeiro 

trimestre daquele ano, encerrando um 

ciclo de fraco crescimento de três anos 

(2017-2019). 

 

Não houve novo comunicado sobre a 

questão depois disso, pois o Codace 

ainda não encontrou dados que 

mostrem claramente se a recessão 

acabou ou não. 

 

O IBGE, assim como diversos institutos 

estatísticos internacionais, também não 

utiliza o termo recessão técnica e evita 

chamar variações de -0,5% a +0,5% do 

PIB de queda ou crescimento. Para a 

instituição, dados dessa magnitude 

estão mais próximos de uma 

estabilidade. 

 

Para 2022, as projeções de mercado são 

de um crescimento de 0,3%, em um 

ambiente de inflação ainda acima da 

meta e de juros elevados. 

 

Reportagem da Folha de dezembro 

mostrou que a economia brasileira deve 

completar pelo menos 16 anos de 

crescimento abaixo da média mundial, 

período que teve início no governo 

Dilma Rousseff, em 2011, e pode se 

estender até o final do próximo mandato 

presidencial, em 2026. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/guerra-na-ucrania-pode-
contribuir-para-estagnacao-do-pib-do-
brasil-em-2022.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Sancionada lei sobre 
atualização dos 
procedimentos cobertos por 
planos 
 
4 de março de 2022, 11h01 
 
O governo sancionou uma nova lei que 

traz regras para a incorporação de novos 

tratamentos pelos planos e seguros de 

saúde, administrados pela Agência 

Nacional de Saúde (ANS). A norma foi 

publicada no Diário Oficial da 

União desta sexta-feira (4/3).  

 

Segundo a Lei 14.307/ 22, os planos de 

saúde ficam obrigados a fornecer 

medicamentos contra o câncer, de uso 

oral e domiciliar, em conformidade com 

a prescrição médica, desde que estejam 

registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) com uso 

terapêutico aprovado. 

 

A medida também possibilita aos 

pacientes a continuidade terapêutica 

domiciliar, sem necessidade de 

internação hospitalar para o tratamento. 

 

Outra novidade é criação da Comissão 

de Atualização do Rol de Procedimentos 

e Eventos em Saúde Suplementar, que 

tem como objetivo assessorar a ANS na 

tomada de decisões sobre novas 

tecnologias e medicamentos, inclusive 

transplantes e procedimentos de alta 

complexidade.  

 

O grupo deverá apresentar um relatório 

que considere as evidências científicas 

sobre a eficácia, acurácia, efetividade e 

segurança do medicamento, produto ou 

procedimento analisado. 

 

Tramitação 

 

A atualização do rol de procedimentos e 

eventos em saúde deverá ocorrer em até 

180 dias, prorrogáveis por mais 90, 

quando necessário. O processo deve ser 

realizado por meio de uma consulta 

pública no prazo de 20 dias, com a 

divulgação de relatório preliminar da 

comissão, e audiência pública no caso de 

matéria relevante ou quando houver 

recomendação preliminar de não 

incorporação por, no mínimo, um terço 

dos membros da comissão. Com 

informações da Agência Brasil. 

 

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

04/sancionada-lei-atualizacao-

procedimentos-planos-saude   
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https://www.conjur.com.br/2022-mar-04/sancionada-lei-atualizacao-procedimentos-planos-saude
https://www.conjur.com.br/2022-mar-04/sancionada-lei-atualizacao-procedimentos-planos-saude
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Sem registro competente dos 
imóveis, juíza do PR suspende 
cobrança do ITBI 
 
4 de março de 2022, 10h03 
Por José Higídio 
 
Por afronta à tese de repercussão geral 

firmada pelo Supremo Tribunal Federal, 

a Vara da Fazenda Pública de Piraí do 

Sul (PR) suspendeu, em liminar, a 

cobrança do imposto sobre transmissão 

de bens imóveis (ITBI) e multas a três 

compradores de imóveis. 

 

Reprodução 

 

O STF já definiu (Tema 1.124) que o fato 

gerador do ITBI só ocorre com a efetiva 

transferência da propriedade 

imobiliária, que se dá mediante o 

registro. 

 

Após os autores adquirirem três imóveis, 

a prefeitura da cidade, com base na 

legislação municipal, cobrou o ITBI e 

uma multa de 10% pelo atraso, mesmo 

sem o registro da escritura pública. 

 

A juíza Cecília Leszczynski Guetter não 

constatou perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ela notou 

que a ação foi ajuizada quase um mês 

depois da cobrança, às vésperas do 

vencimento das guias de recolhimento. 

Mesmo assim, ela lembrou que é 

possível conceder a liminar, "desde que 

a parte requerente demonstre estar 

presentes o abuso de direito, a existência 

de prova cabal ou a conformidade com 

precedentes". 

 

Conforme os documentos apresentados, 

a escritura pública de compra e venda foi 

registrada no 1º Tabelionato de Notas de 

Ponta Grossa (PR), mas ainda não houve 

a transferência da propriedade dos 

imóveis no registro competente. Assim, 

a cobrança violaria o entendimento do 

Supremo. 

 

Atuou no caso o advogado Daniel 

Prochalski, sócio do 

escritório Prochalski, Staroi & Scheidt 

Advogados Associados. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

0000266-80.2022.8.16.0135 

  

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

04/registro-imoveis-juiza-suspende-

cobranca-itbi  
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Condicionar prêmio por 
desempenho a vínculo 
empregatício gera dano moral 
 
4 de março de 2022, 10h50 
Por Rafa Santos 
 
Condicionar o recebimento de um 

prêmio decorrente de cumprimento de 

meta à manutenção de vínculo 

empregatício afronta o princípio geral de 

justiça, sobretudo os princípios da 

lealdade e da boa-fé, que regem os 

contratos em geral. 

 

Gerente havia sido premiado com 

viagem para Dubai por cumprir meta de 

vendas 
Reprodução 

 

Esse foi o entendimento da 1ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª 

Região (GO) na decisão que condenou a 

empresa Telefônica a indenizar por 

danos materiais um gerente de vendas 

que foi demitido antes que pudesse 

usufruir de uma viagem para Dubai, nos 

Emirados Árabes Unidos. 

 

No caso concreto, o trabalhador teve 

desempenho que o habilitou receber 

uma premiação decorrente de uma 

campanha de incentivo para venda de 

produtos. O prêmio era uma viagem 

para Dubai com direito a um 

acompanhante, em um pacote que 

incluía passagens aéreas de ida e volta, 

hospedagem para o período de cinco 

noites e todas as refeições. 

 

No regulamento da campanha havia 

uma cláusula que excluía 

automaticamente o concorrente que 

fosse demitido da empresa durante o 

período de resgate do prêmio. O juízo de 

primeira instância indeferiu o pedido de 

reparação por danos materiais. 

 

Ao analisar o recurso, o juiz convocado 

João Rodrigues, relator do caso, 

entendeu que a demissão injustificada 

do gerente a poucos meses da concessão 

do prêmio caracterizou uma 

circunstância maliciosa imposta pela 

empregadora, conforme o artigo 129 do 

Código Civil. 

 

"Resta patente a nulidade da cláusula 

que previa a inelegibilidade do autor 

para recebimento do prêmio em 

decorrência da rescisão imotivada do 

contrato de trabalho", explicou ele. 

 

O magistrado apontou claro prejuízo ao 

trabalhador e citou precedentes do TRT-

1 (RJ), do TRT-3 (MG) e do TRT-9 (PR), 

assim como jurisprudência da 2ª Turma 

do TRT-18 no mesmo sentido. Diante 

disso, condenou a empresa a pagar R$ 

36 mil por danos morais ao ex-

funcionário. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

Processo: 0010493-

45.2021.5.18.0011 

 
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
04/condicionar-premio-desempenho-
vinculo-gera-dano-moral  
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STF mantém fundo eleitoral 
de R$ 4,9 bilhões para 2022 
 
No começo deste ano, Bolsonaro 
sancionou a LOA - Lei Orçamentária 
Anual, que estabeleceu a destinação de 
R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral. 
 
quinta-feira, 3 de março de 2022 
 
Nesta quinta-feira, 3, o plenário do STF 

decidiu manter fundo eleitoral para 

2022 de até R$ 4,9 bilhões. Por maioria, 

9x2, o colegiado manteve valor fixado 

na LOA pelo Congresso, e sancionado 

pelo Executivo, em janeiro deste ano. 

 

 
STF volta a julgar fundo eleitoral de até 

R$ 5,7 bilhões(Imagem: Nelson Jr. | 

SCO | STF) 

 

Fundo eleitoral 

 

No ano passado, o Executivo enviou ao 

Congresso a LDO - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2022. Naquele 

texto, a verba do fundo eleitoral foi de 

R$ 2 bilhões. 

 

Acontece que o Congresso, por meio de 

emendas, alterou a fórmula de cálculo 

do fundo eleitoral e estabeleceu um teto 

para ele, o que poderia chegar a um 

fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões. Para 

se ter uma ideia, o valor do fundo 

eleitoral para 2022 equivale a aumento 

de R$ 3,4 bilhões sobre 2018, uma alta 

de 200%. Confira o que diz o artigo que 

estabeleceu a nova fórmula. 

 

Projeto de Lei Orçamentária de 2022, 

a respectiva Lei e os créditos adicionais 

discriminarão, em categorias de 

programação específicas, as dotações 

destinadas a: 

 

XXVII - Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha, 

financiado com recursos da reserva 

prevista no inciso II do §4º do art. 13, 

no valor correspondente a 25% (vinte e 

cinco por cento) da soma das dotações 

para a Justiça Eleitoral para exercício 

de 2021 e as constantes do Projeto de 

Lei Orçamentária para 2022, 

acrescentado do valor previsto no 

inciso I do art. 16-C da Lei nº 9.504, de 

30 de setembro de 1997;" 

 

Bolsonaro vetou o referido artigo, mas, 

posteriormente, o Congresso derrubou 

o veto presidencial. Em janeiro deste 

ano, o Executivo sancionou a LOA - Lei 

Orçamentária Anual e lá estipulou que 

o valor do fundo eleitoral deve ser de R$ 

4,9 bilhões.  

 

No fim de 2021, o Partido Novo acionou 

o Supremo e questionou o dispositivo 

da LDO de 2022, (aquele com o novo 

cálculo). A legenda defende que, para 

além da imoralidade que representa 

destinar bilhões para financiar as 

campanhas eleitorais em 2022, o 

dispositivo é formalmente 

inconstitucional. Para o Novo, a 

alteração do cálculo se deu através de 

flagrante vício de iniciativa, uma vez 

que é da competência privativa do 

Executivo a submissão ao Parlamento 

do projeto da LDO. 

 

 LDO: cabe à LDO, anualmente, 

enunciar as políticas públicas e 

https://www.migalhas.com.br/
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respectivas prioridades para o 

exercício seguinte. 

 LOA: tem como principais 

objetivos estimar a receita e fixar 

a programação das despesas 

para o exercício financeiro. 

 

Voto vencedor: manutenção do 

valor da LOA 

 

Na última semana, o ministro Nunes 

Marques votou de forma divergente 

do relator André Mendonça; ou seja, 

negou o pedido do partido e manteve o 

valor que foi estabelecido na LOA. Para 

o ministro, é passo "demasiadamente 

largo" conferir ao Supremo a tarefa de 

corrigir as opções do Executivo e do 

Legislativo feitas pelos representantes 

do povo.  

 

Nunes Marques registrou que a fixação 

da verba pública destinada ao fundo é 

campo de atuação eminentemente 

político e o resultado de tal processo, 

desde que respeitadas as regras 

previamente fixadas, em nada 

representa desvio de finalidade. 

 

O ministro deixou claro que não se quer 

justificar o montante fixado pelo 

legislador, todavia, entendeu ser 

incabível o Supremo adentrar ao mérito 

da opção legislativa para redesenhar o 

arquétipo do financiamento público das 

campanhas. 

 

De acordo com o ministro, se a posição 

do relator for a vencedora, significará 

reconhecer, no limite, que a conclusão 

da elaboração do orçamento, a cada 

dois anos, deverá observar a anualidade 

das eleições. 

 

"Não posso me furtar a privilegiar a 

escolha implementada pelo legislador 

que, em legítima opção política, 

concluiu imperioso reforçar o 

financiamento público das campanhas 

eleitorais." 

 

Nunes Marques esclareceu que foge à 

atribuição do Supremo a avaliação da 

desproporcionalidade do fundo 

eleitoral: "muito embora enfrentemos 

um momento ímpar da humanidade, 

como a crise sanitária e econômica sem 

precedentes, não se pode perder de 

horizonte os signos que caracterizam 

nosso Estado democrático de direito, 

no qual a separação harmônica dos 

Poderes é cláusula inafastável". 

 

Alexandre de Moraes concordou 

com a divergência e afastou a 

inconstitucionalidade formal e 

material. Para o ministro, a LDO não 

estabeleceu valor ou novo critério, mas 

apenas estabeleceu um percentual 

máximo do montante total do recurso 

da reserva específica para Justiça 

Eleitoral e as programações 

decorrentes de emendas de bancada 

estadual impositiva, que possibilitaria 

se chegar ao valor de R$ 5,7 bilhões. O 

ministro Luiz Fux, Edson 

Fachin, Dias Toffoli, Gilmar 

Mendes acompanharam o 

entendimento divergente.  

 

"A norma impugnada não apresentou 

nenhum aumento de despesa, sem 

indicação da fonte de recurso, porque 

se retirou do montante reservado às 

emendas de bancada estaduais e do 

DF."  

 

O ministro Luís Roberto 

Barroso concordou com o relator no 

que se refere à alteração da forma de 

cálculo estipulada pelo artigo 12, da 

LDO. No entanto, o ministro não 

acompanhou a conclusão estendida 

proposta por André Mendonça acerca 

da inconstitucionalidade da LOA 

(aquela que estabeleceu o fundo 

https://www.migalhas.com.br/quentes/360419/fundo-eleitoral-4-ministros-do-stf-votam-por-manter-teto-de-r-5-7-bi
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eleitoral de R$ 4,9 bilhões). "A LDO 

extrapolou e não pode servir de 

fundamento para a elevação, ainda 

maior, do fundo eleitoral", disse 

Barroso. 

 

O ministro, então, entendeu ser 

inconstitucional o dispositivo da lei de 

diretrizes orçamentárias que antecipa a 

decisão a locativa pertinente a lei 

orçamentária anual e define o valor da 

dotação orçamentária a ser destinada 

ao fundo especial de financiamento de 

campanha. Para S. Exa., o fundo 

eleitoral deve ficar em 4,9 bi, como 

consta na lei orçamentária anual. As 

ministas Rosa Weber e Cármen 

Lúcia acompanharam o ministro 

Barroso.  

 

Por fim, a maioria do colegiado decidiu 

manter o montante aprovado pelo 

Executivo por entender que o valor não 

foi alvo de questionamentos.  

 

Voto vencido: aumento 

desproporcional 

 

O relator André Mendonça votou na 

primeira sessão de julgamento 

defendendo a suspensão da eficácia da 

norma, por afronta ao princípio da 

proporcionalidade. Na sua avaliação, o 

valor destinado ao fundo em 2022 deve 

ser o mesmo praticado nas eleições de 

2020, de aproximadamente R$ 2,1 

bilhões, com correção monetária pelo 

IPCA-E, a contar do primeiro dia útil de 

junho de 2020. 

 

De acordo com André Mendonça, o 

aumento do fundo eleitoral na ordem 

de grandeza superior, até mesmo a 

200% das eleições de 2020, possui o 

condão de afrontar a igualdade de 

chances entre os candidatos, bem como 

impacto à normalidade do processo 

eleitoral como um todo, assim como 

não se encontra suficientemente 

justificada a sua motivação. 

 

"Não vejo justificativa para considerar 

proporcional um aumento em relação 

à inflação superior a 10 vezes, sendo 

que no período nós tivemos a maior 

crise da nossa história." 

 

Ricardo Lewandowski acompanhou 

o voto do relator André Mendonça. 

  

 Processo: ADIn 7.058 
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TJ/ES derruba liminares e 
permite cobrança do Difal em 
2022 no Estado 
 
Presidente da Corte considerou que 
suspensão da cobrança poderia trazer 
desequilíbrio às contas públicas. 
 
quinta-feira, 3 de março de 2022 
 
O presidente do TJ/ES, desembargador 

Fabio Clem de Oliveira, derrubou 31 

liminares que suspendiam o pagamento 

do Difal do ICMS em 2022. O julgador 

levou em consideração o impacto das 

decisões para os cofres públicos. 

 

 
Desembargador Fabio Clem suspende 

liminares sobre Difal do 

ICMS.(Imagem: TJ/ES) 

 

O estado do Espírito Santo recorreu de 

liminar da 4ª vara da Fazenda Pública 

Estadual de Vitória/ES, que 

determinou a suspensão da 

exigibilidade do recolhimento do Difal 

do ICMS decorrente de operações 

interestaduais no exercício financeiro 

de 2022, com efeitos até 1/1/2023, e 

desde que o Espírito Santo edite lei 

ordinária tratando da matéria até o dia 

31/12/2022. No pedido, solicitou ainda 

a extensão da suspensão de liminar a 

outros 30 processos. 

 

As decisões que suspenderam o Difal 

em 2022 observaram o princípio da 

anterioridade anual, porque a LC 190, 

que regulamenta a cobrança, apesar de 

aprovada pelo Congresso em 2022, só 

foi só foi sancionada em 2022. 

 

Mas o presidente da Corte entendeu 

que ficaram demonstradas as razões do 

prejuízo a ser suportado pela economia 

pública. 

 

"Ante a validade das leis estaduais que 

regulamentam a matéria, 

especialmente após o advento da LC 

190/22, compartilho, vale repisar, em 

análise não exauriente, com 

o entendimento daqueles que 

consideram regular a cobrança do 

ICMS-DIFAL a partir da vigência 

do regramento geral sem a 

necessidade de observar a 

anterioridade, considerando a 

inexistência de criação ou majoração 

de novos tributos. Restando 

devidamente demonstrada a 

ocorrência de grave lesão aos 

interesses públicos privilegiados - e, 

notadamente, à ordem e à economia, 

públicas - impõe-se o deferimento 

do pedido suspensivo formulado pelo 

Estado do Espírito Santo e, por 

conseguinte, a suspensão da decisão 

liminar proferida nos autos do 

mandado de segurança." 

 

Leia a decisão. 

 

 Processo: 0001127-

08.2022.8.08.0000 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360693/tj-es-derruba-liminares-e-
permite-cobranca-do-difal-em-2022-
no-estado  
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Conselho jurídico da Fiesp 
terá nove comissões 
temáticas 
 
Sob presidência do ex-ministro do STJ 
Cesar Asfor Rocha, as comissões vão 
preparar estudos ligados a temas de 
interesse da indústria. 
 
sexta-feira, 4 de março de 2022 
 
O presidente da Fiesp, Josué Gomes da 

Silva, editou a resolução 4/22 criando o 

Conselho Superior de Assuntos 

Jurídicos (Conjur), que será 

presidido pelo ex-ministro do 

STJ Cesar Asfor Rocha. O conselho terá 

nove comissões temáticas, que vão 

preparar estudos ligados a temas de 

interesse da indústria. 

 

 
Fachada do prédio da FIESP na avenida 

Paulista.(Imagem: Lucas Lacaz 

Ruiz/Folhapress) 

 

Para compor as comissões, foram 

convidados, dentre outros, juristas 

como Cecília Melo, Alberto Toron, 

Augusto Arruda Botelho, Walfrido 

Warde, Hamilton Dias de Souza, 

Heleno Torres, Igor Santiago, Fernando 

Serec, Sérgio Renault, Cláudia Toledo, 

José Diogo Bastos, Mônica Sapucaia, 

Paula Forgioni. 

 

Segundo a resolução, as comissões são: 

Inovações tecnológicas na atividade 

empresarial e no Direito; Meio-

ambiente, sustentabilidade, indústria, 

agronegócio, mineração e energia; 

Atividades econômico-financeiras e 

repercussões penais; Contratos, 

consumo e sociedades empresariais; 

Atividades empresariais, relações de 

trabalho e experiência comparada; 

Liberdade econômica, serviços públicos 

concedidos e intervenção estatal no 

setor privado; Finanças públicas, 

segurança jurídica e desenvolvimento 

econômico, promoção do livre comércio 

internacional; e Arbitragem e indústria: 

novos padrões e perspectivas. 

 

 Confira a íntegra da resolução. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360747/conselho-juridico-da-fiesp-
tera-nove-comissoes-tematicas  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/josue-gomes-da-silva
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/josue-gomes-da-silva
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/3665F8F9B45701_Resolucaofiesp.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/359036/cesar-asfor-rocha-sera-presidente-do-conselho-juridico-da-fiesp
https://www.migalhas.com.br/quentes/359036/cesar-asfor-rocha-sera-presidente-do-conselho-juridico-da-fiesp
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/cesar-asfor-rocha
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/3665F8F9B45701_Resolucaofiesp.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/360747/conselho-juridico-da-fiesp-tera-nove-comissoes-tematicas
https://www.migalhas.com.br/quentes/360747/conselho-juridico-da-fiesp-tera-nove-comissoes-tematicas
https://www.migalhas.com.br/quentes/360747/conselho-juridico-da-fiesp-tera-nove-comissoes-tematicas
https://www.migalhas.com.br/


35 

 

 

 

Sessão de vetos de março 
pode analisar conceito de 
‘praça’ para IPI e Refis das 
MPEs 
 
Conceito de praça para IPI traria 
segurança jurídica, defendem 
tributaristas 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
04/03/2022 07:00 
 

Crédito: Pedro França/Agência Senado 

 

O acordo político no Congresso é para 

que, na próxima sessão, sejam 

analisados todos os vetos que estão 

trancando a pauta. Entre os temas 

tributários um destaque é o veto ao PL 

2110/2019, que define o conceito de 

praça na legislação do IPI, e o PLP 

46/2021, que institui o Refis às micro e 

pequenas empresas. 

 

Até o momento a data mais provável 

para a sessão de análise dos vetos é 16 de 

março, mas lideranças partidárias têm 

cobrado pressa na avaliação de uma 

série de vetos, e pressionam pela 

antecipação da data. 

 

O PL 2110/2019 estabelece que “praça” é 

o município onde está situado o 

estabelecimento do remetente para fins 

de definição do Valor Tributável Mínimo 

(VTM), usado na base de cálculo do IPI. 

Para tributaristas, a delimitação do 

conceito, que foi vetada em outubro de 

2021 pelo presidente Jair Bolsonaro, 

traz segurança jurídica. 

 

Ao delimitar o termo “praça” aos limites 

do município, o PL 2110 faz um 

acréscimo à lei 4.502/1964, que 

estabelece que o VTM não pode ser 

inferior ao preço corrente no mercado 

atacadista da praça do estabelecimento 

remetente quando o produto for 

transportado entre pessoas jurídicas 

ligadas.O objetivo da proposta, 

aprovada com amplo apoio no 

Congresso Nacional, era pacificar a 

questão, trazendo previsibilidade aos 

contribuintes. 

 

No entanto, ao vetar a proposta por 

recomendação do Ministério da 

Economia, o presidente Jair Bolsonaro 

afirmou que a nova lei causaria 

insegurança jurídica, pois o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) tem adotado um conceito mais 

amplo de praça, podendo abarcar, por 

exemplo, regiões metropolitanas. 

 

A justificativa recebeu críticas de 

tributaristas, que observaram que cabe 

ao Carf aplicar as leis aprovadas no 

Congresso Nacional. Os juristas 

destacam que, até 2013, o tribunal 

administrativo considerava praça o 

município do estabelecimento 

remetente. Além disso, lembram que as 

decisões do Carf sobre o tema em 2019 

(acórdãos 9303-008.545 e 9303-

009.824, da 3ª Turma da Câmara 

Superior), foram proferidos por voto de 

qualidade, ou seja, o desempate pró-

fisco por meio do voto duplo do 

presidente da turma. 

 

Os especialistas apontam que a 

mudança no entendimento do Carf veio 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tudo-sobre/congresso-nacional
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136206
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136206
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/147899
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/147899
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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a partir da Solução de Consulta Interna 

(SCI) Cosit 8/2012, da Receita Federal, 

que estabeleceu que, se o mercado 

atacadista de determinado produto 

possui um único distribuidor, dele 

interdependente, o VTM deve ser 

determinado a partir das vendas por este 

efetuadas. 

 

“Até 2013, você tinha um cenário no Carf 

que não era tão pacífico, mas era 

majoritário, de que praça é o município. 

Entre 2013 e 2019, começaram essas 

divergências. Quando as divergências 

chegaram à Câmara Superior, fizeram 

essa espécie de alteração no 

entendimento e consideraram que o 

conceito de praça abrangeria mais do 

que o município”, diz Ana Mazaferro, 

sócia do Contencioso Tributário do 

Rayes e Fagundes. 

 

Para a advogada, a delimitação do 

conceito na legislação coloca fim à 

controvérsia no âmbito administrativo, 

trazendo segurança jurídica. “Essa 

mensagem do veto de que a lei poderia 

causar insegurança jurídica não faz 

sentido. O Carf não é o Supremo 

Tribunal Federal. Ele simplesmente 

aplica uma lei. A última palavra é do 

legislativo”, observa. 

 

O advogado Diego Diniz, professor de 

Direito Tributário e sócio do Daniel e 

Diniz Advocacia Tributária, também 

acredita que a aprovação da lei trará 

segurança jurídica. “O ponto importante 

é que delimitar um conceito de praça vai 

ser importante para trazer segurança 

jurídica para a discussão. Durante muito 

tempo, era pacífico nos tribunais que 

praça era sinônimo de cidade. Em 2013, 

houve uma guinada na jurisprudência. 

Isso começou a gerar insegurança, pois a 

empresa ficava à mercê do auditor 

fiscal”, afirma. 

 

Outra justificativa mencionada por 

Bolsonaro na mensagem de veto é que a 

delimitação do conceito de praça ao 

município abriria caminho para que as 

empresas usassem artifícios para 

reduzir a incidência do IPI, esvaziando o 

mecanismo antielisivo de apuração do 

VTM. 

 

Os acórdãos de 2019 do Carf sobre o 

tema trazem o argumento de que 

restringir o conceito de praça à cidade do 

remetente permitiria que grandes 

empresas adotassem a prática de 

instalar um único distribuidor, 

interdependente, em outro município, 

para caracterizar e inexistência de 

mercado atacadista na praça, 

permitindo ao contribuinte do IPI 

praticar preços muito inferiores aos do 

mercado. 

 

No entanto, para Diego Diniz, o fisco 

deve provar eventual atuação 

fraudulenta por outros meios. “A 

justificativa é de que haveria, 

eventualmente, atuação fraudulenta. 

Por isso, estaria sendo criado um 

conceito de praça na perspectiva ideal do 

tema. Mas, então, ele [fisco] que mostre 

que ali está tendo ardil. Você tem 

mecanismos para autuar”, diz. 

 

Já o PLP 46/2021 institui o Relp 

(Programa de Reescalonamento do 

Pagamento de Débitos no  âmbito do 

Simples Nacional). Oficialmente, ao 

vetar a proposta, o presidente Jair 

Bolsonaro argumentou que não há no 

Orçamento de 2022 previsão para a 

renúncia fiscal do programa nem 

medidas de compensação para ela. Nos 

bastidores, no entanto, interlocutores do 

presidente afirmam que um novo Refis 

esbarraria em vedações da lei eleitoral, 

especificamente o artigo 73, parágrafo 

10º, da Lei 9.504/97. 
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De acordo com fontes consultadas 

pelo JOTA, a tendência é que os vetos 

sejam derrubados, já que os projetos 

foram aprovados com amplo apoio na 

Câmara e no Senado. 

 

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. 

 

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

empresas/tributario/sessao-de-vetos-

de-marco-pode-analisar-conceito-de-

praca-para-ipi-e-refis-das-mpes-

04032022  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/sessao-de-vetos-de-marco-pode-analisar-conceito-de-praca-para-ipi-e-refis-das-mpes-04032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/sessao-de-vetos-de-marco-pode-analisar-conceito-de-praca-para-ipi-e-refis-das-mpes-04032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/sessao-de-vetos-de-marco-pode-analisar-conceito-de-praca-para-ipi-e-refis-das-mpes-04032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/sessao-de-vetos-de-marco-pode-analisar-conceito-de-praca-para-ipi-e-refis-das-mpes-04032022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/sessao-de-vetos-de-marco-pode-analisar-conceito-de-praca-para-ipi-e-refis-das-mpes-04032022


38 

 

 

 

Os generais ‘juristas’ e as 
instituições de direito 
 
Militares confundem problemas 
hermenêuticos causados pelas novas 
técnicas legislativas com politização dos 
juízes 
 
JOSÉ EDUARDO FARIA 
04/03/2022 05:10 
 
comentários 

Praça dos Três Poderes. Crédito: 

Jefferson Rudy/Agência Senado 

 

Mais um dos generais do entorno 

presidencial passou a falar sobre a 

atuação dos tribunais e a criticar 

ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF) e do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Desta vez foi o chefe da 

Secretaria-Geral da Presidência, que 

aproveitou a solenidade de lançamento 

da nova carteira de identidade nacional 

para atacar os ministros Luís Roberto 

Barroso e Edson Fachin, sem nominá-

los, colocando em dúvida sua isenção e 

imparcialidade no julgamento de ações 

de interesse do governo e afirmando que 

seus “objetivos são inconfessáveis”. 

 

Além de classificar a Presidência da 

República como uma “instituição quase 

sagrada”, esquecendo-se de que a 

democracia brasileira é estruturada com 

base num sistema de checks 

and balances, esse general cobrou dos 

dois ministros mais “responsabilidade 

no seu cargo” com relação aos processos 

que envolvem o Executivo. Apesar da 

linguagem confusa e do raciocínio 

tortuoso, esse foi o modo que o general 

encontrou para sugerir a ministros de 

tribunais superiores com apenas sete 

membros, como é o caso do TSE, ou com 

11 julgadores, caso do STF, que precisam 

levar em conta os 57 milhões de votos 

obtidos pelo presidente da República na 

eleição de 2018. 

 

Se essa de fato foi sua intenção, esse foi 

mais um general a falar bobagem. O que 

ele não é capaz de entender, com essa 

argumentação aritmética, é o desenho 

institucional do Estado democrático de 

Direito. No âmbito de uma estrutura de 

divisão tripartite do poder, a regra de 

maioria prevalece nas eleições 

majoritárias para o Executivo. Já no 

Judiciário, por mais restrito que seja o 

número dos ministros dos tribunais 

superiores, esse Poder é encarregado de 

promover o controle da 

constitucionalidade das leis – e se o 

presidente da República não as respeitar 

ou se afrontá-las, ele tem de ser contido 

por via judicial, independentemente dos 

milhões de votos que obteve. Essa 

decisão judicial tem de ser cumprida, 

qualquer que seja seu impacto na vida do 

país. 

 

O que os generais do Palácio do Planalto 

não compreendem é que a 

redemocratização do país ampliou as 

possibilidades de questionamento da 

inconstitucionalidade de atos legais e 

administrativos do chefe do Executivo. 

No passado, o acesso ao STF era restrito. 

Na metade da década de 1960, uma 

emenda constitucional conferiu ao 

procurador-geral da República 

competência para questionar 

https://www.jota.info/autor/jose-eduardo-faria
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-generais-juristas-e-as-instituicoes-de-direito-04032022#respond
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diretamente no STF a 

constitucionalidade de uma lei. 

 

Hoje, as mesas do Senado, da Câmara 

dos Deputados e das Assembleias 

Legislativas, o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, os 

partidos políticos com representação no 

Congresso, confederações sindicais de 

classe de âmbito nacional e entidades da 

sociedade civil de âmbito nacional 

também podem questionar a 

constitucionalidade dos atos do 

Executivo. 

 

Desse modo, questões e demandas antes 

reprimidas puderam chegar ao STF. 

Além disso, como o atual governo se 

tornou pródigo em tomar decisões 

inconstitucionais, esse fato, conjugado 

com a ampliação do número de atores 

com competência legal para arguir 

inconstitucionalidade de leis e decisões 

governamentais, provocou uma 

explosão de litigiosidade nos três 

últimos anos. 

 

Esse é o fenômeno da chamada 

judicialização da vida administrativa, 

política e econômica do país. O 

problema é que, por despreparo, má-fé 

ou burrice, os generais do entorno 

presidencial o confundem com outro 

fenômeno – o da politização da Justiça. 

Ao fazer essa confusão, deixam de lado o 

significativo crescimento no número de 

arguições de inconstitucionalidade, o 

que é um fato, e passam a criticar as 

decisões judiciais dadas a elas, com 

argumentos juridicamente absurdos. 

 

Nos casos em que o Executivo é 

derrotado, e são muitos, esses generais 

desqualificam os juízes, acusando-os de 

ser enviesados, parciais e partidários. Na 

ótica rasa desses generais, decisões 

isentas, imparciais e responsáveis são, é 

claro, as que endossassem os atos 

administrativos e políticos do governo. 

 

Essa visão atamancada obscurece outro 

problema importante: as dificuldades 

que os tribunais enfrentam ao 

interpretar as normas de um 

ordenamento jurídico com graves 

deficiências em matéria de completude, 

precisão conceitual, rigor lógico-formal 

e unidade doutrinária. Múltiplas são as 

causas dessas deficiências e uma delas 

envolve as técnicas do processo 

legislativo. 

 

Numa sociedade integrada e estável, 

com comportamentos sedimentados e 

expectativas comuns de justiça, o 

legislador recorre às regras jurídicas, 

cujos conceitos são objetivos. Ou seja, 

têm uma “textura” fechada, como 

afirmam os teóricos do direito. Por isso, 

sua aplicação a um caso concreto 

pressupõe subsunção – uma dedução 

lógica baseada numa premissa maior e 

numa premissa menor que levaria a uma 

conclusão necessária. 

 

Já numa sociedade dinâmica, em que 

não há rotinas, hábitos e expectativas 

comuns de justiça, o legislador recorre a 

normas principiológicas, que se 

caracterizam por sua “textura aberta”. 

São normas que se expressam por meio 

de princípios, que são vagos e 

indeterminados por sua própria 

natureza. Se por um lado esse tipo de 

norma passa para o sujeito de direito a 

ideia de que a ordem jurídica atende aos 

seus anseios, por outro permite aos 

juízes adequar suas decisões às 

especificidades de um determinado 

contexto num dado período. 

 

No caso da sociedade brasileira, que é 

complexa, heterogênea, desigual e em 

permanente mudança, desde a 

elaboração da Constituição em vigor, há 
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mais de três décadas, o legislador vem 

recorrendo cada vez mais a normas 

principiológicas. A justificativa é que, 

apesar de ampliarem o poder discursivo 

no direito e as disputas interpretativas 

sobre conceitos jurídicos, elas são 

plásticas o suficiente para que os juízes 

possam ajustar a ordem legal às 

condições de uma sociedade dinâmica e 

sempre em mudança. 

 

Mas, ainda que a “textura aberta” desse 

tipo de norma permita aos tribunais 

lidar de modo mais eficiente frente ao 

hiato entre valores jurídicos e problemas 

sociais emergentes, sua aplicação não é 

imune a riscos. Por sua formação 

legalista e formalista e por seu 

despreparo em matéria de teoria do 

direito, muitos juízes não sabem aplicá-

las. Outros tendem a interpretá-las de 

modo tão alargado que, sob o pretexto de 

definir seu sentido, acabam agindo 

como verdadeiros legisladores. O que 

desfigura as funções judiciais, abrindo 

caminho para o que Luiz Werneck 

Vianna chama de “pontificado laico” da 

República”. E, dentre os demais juízes, 

nem todos compreendem as 

advertências dos artífices do realismo 

jurídico. Segundo estes, apesar de a vida 

do direito não ser lógica, mas 

experimento, interpretar uma lei não é 

livre pensar – pelo contrário, exige 

ponderação e método. 

 

As tensões inerentes à aplicação das 

normas com conceitos abertos e as 

dificuldades que a Justiça — não só no 

Brasil, mas em todo o mundo moderno 

– enfrenta para tentar tomar decisões 

unívocas ao aplicá-las dão a dimensão, 

assim, do grau de incerteza jurídica 

reinante nos meios forenses. Essa é uma 

questão tão importante que, há duas 

décadas, foi objeto de um importante 

artigo do jurista americano Ronald 

Dworkin. “É antidemocrático que um 

grupo de juízes – que não são eleitos, 

não podendo ser substituídos pelo 

simples fato de suas decisões serem 

impopulares – tome decisões morais 

fundamentais em nome de todos?”, 

indaga Dworkin. A prerrogativa que os 

juízes de cortes supremas têm de tomar 

decisões fundamentais para todos não é 

antidemocrática se for levado em conta 

que a democracia não é só o governo 

exercido conforme a vontade da maioria, 

responde ele. 

 

A seu ver, a democracia é bem mais do 

que isso. “Uma nação não é 

verdadeiramente democrática mesmo 

que suas autoridades sejam eleitas pela 

maioria dos cidadãos, a menos que essas 

autoridades e as leis que fazem tratem 

todos, e não só a maioria, como 

membros plenos e iguais da 

comunidade. Nenhuma comunidade é 

democrática, nem decisões e eleições 

majoritárias são legítimas, se a 

comunidade e suas decisões não 

respeitarem direitos fundamentais de 

todo cidadão, individualmente”, afirma 

Dworkin, principalmente se for uma 

pessoa historicamente negada de sua 

humanidade. 

 

A prerrogativa conferida a um grupo de 

juízes para tomar decisões fundamentais 

válidas para todos é “um arranjo 

estrategicamente inteligente para 

garantir a democracia, estabelecer um 

controle judicial sobre o que os demais 

Poderes majoritariamente decidem, 

garantindo que os direitos individuais 

não serão violados”. Por mais equívocos 

que esses juízes possam eventualmente 

cometer, a combinatória de legisladores, 

cortes supremas independentes, 

controle da constitucionalidade e 

revisão judicial é uma engenharia 

institucional valiosa e plenamente 

democrática, conclui Dworkin. 
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A discussão é complexa. Por um lado, ela 

mostra como as normas principiológicas 

tendem a ampliar o poder discursivo do 

direito, tornando mais estridentes os 

choques entre narrativas nos tribunais. 

Revela como os juízes podem utilizar 

retoricamente conceitos abertos para 

disfarçar decisões discricionárias e mal 

fundamentadas. E aponta para os riscos 

de insegurança do direito nos casos em 

que a interpretação dessas normas for 

feita sem ponderação e sem limites. Por 

outro lado, contudo, o debate também 

explicita como as normas com “textura 

aberta” são vitais para que o 

ordenamento jurídico de uma sociedade 

complexa seja legítimo, eficaz e capaz de 

abrir o direito positivo a novos temas, 

novas abordagens e novas soluções. 

 

Portanto, isso nada tem a ver com o que 

afirmam os generais “juristas”, quando 

acusam ministros do TSE e do STF de 

não serem “parciais”. Esses generais 

confundem problemas hermenêuticos 

causados pelas novas técnicas 

legislativas com politização dos juízes. 

Ela existe, é certo, mas numa escala 

menor do que se pensa. Enorme é a 

confusão que esses generais fazem ao 

tentar falar sobre hermenêutica só para 

afrontar as instituições de direito. 

 

JOSÉ EDUARDO FARIA – Professor 

titular da Faculdade de Direito da USP. 

Chefe do Departamento de Filosofia e 

Teoria Geral do Direito. Foi um dos 

ganhadores do Prêmio Jabuti, na área de 

direito 
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ICMS ou ISS nos casos de 
hardware com licenciamento 
de software na nuvem 
 
Haverá casos em que apenas o ISS 
deverá incidir na parcela da operação 
representada pelo licenciamento 
 
MAURICIO BARROS 
RAPHAEL RODRIGUES 
04/03/2022 05:20 
 
comentários 

 
Apesar da já conhecida decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF), no 

sentido de que o licenciamento de 

software para uso, seja por encomenda 

ou de prateleira, está sujeito ao Imposto 

Sobre Serviços (ISS) e não ao Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), independentemente da 

sua forma de disponibilização (ADIs 

1.945 e 5.659), recentemente o estado 

de São Paulo divulgou uma resposta à 

consulta com entendimento bastante 

discutível envolvendo operações com 

licenciamento de software e venda de 

hardware.  

 

Na RC nº 24.762, publicada em 2 de 

fevereiro de 2022, um contribuinte 

questionou a incidência do ISS e do 

ICMS em um caso envolvendo o 

licenciamento de um software em 

nuvem e a venda de hardware. A 

empresa informou que comercializa os 

itens em conjunto, visando ao 

fornecimento de solução de rede local 

sem fio, bem como que, em seu 

entendimento, o software em nuvem 

estaria sujeito ao ISS e o hardware, ao 

ICMS. 

 

O fisco paulista não concordou e 

entendeu que o produto comercializado, 

entendido como o conjunto hardware + 

software, é uma mercadoria, não sendo 

possível incidir o ISS sobre o software. 

De acordo com as autoridades fiscais, 

“tributar pelo ISS uma verdadeira 

operação de circulação de mercadoria 

(hardware), apenas pelo fato de existir 

um software a ela relacionado, é 

desvirtuar completamente a repartição 

de competências tributárias 

determinada pela Constituição Federal”. 

 

Com isso e com base na legislação 

paulista, que prevê a inclusão na base de 

cálculo do ICMS de qualquer 

importância paga pelo adquirente, o 

fisco concluiu que a licença de software, 

nas hipóteses em que é “vendida” em 

conjunto, passa a ser parte do hardware, 

o que atrai a incidência do ICMS sobre 

toda a operação. 

 

Esse tipo de posição, embora não haja 

mais detalhes sobre a operação em si, 

reacende a questão do conflito de 

competências entre ISS e ICMS, tema 

que já foi objeto de inúmeras decisões 

judiciais, ainda que tratando de outros 

tipos de serviços. 

 

Isso porque, conforme decisão do STF e 

as regras de resolução de conflitos de 

competência previstas na Lei 

Complementar 87/96 e na Lei 

Complementar 116/03, havendo 

previsão de incidência do ISS para o 
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serviço, em princípio não deve incidir o 

ICMS na operação toda. 

 

Esse é justamente o caso do 

licenciamento do software, que tem 

previsão expressa para incidência do ISS 

e objeto de questionamento do 

contribuinte na consulta mencionada. 

Para agravar, o item que prevê a 

incidência do imposto municipal sobre o 

licenciamento não prevê a incidência do 

ICMS em caso de fornecimento de 

mercadorias, o que poderia deixar a 

operação de fornecimento de 

equipamentos, ao menos na última 

etapa de circulação antes do efetivo 

consumo, à margem do imposto 

estadual. 

 

A questão que se coloca, portanto, é a 

seguinte: quais seriam os limites para a 

incidência de ambos os impostos em 

situações em que os fornecimentos de 

software e hardware fazem parte do 

mesmo contrato? Como traçar um 

divisor razoavelmente seguro entre a 

incidência de apenas um ou ambos os 

tributos em uma mesma operação? 

 

Em nosso entendimento, se o software é 

ativado e vendido em conjunto com o 

hardware (ou seja, o software é 

embarcado), de forma que o 

funcionamento desse hardware dependa 

do software, ainda que se trate de um 

funcionamento operacional, não nos 

parece haver dúvida sobre a incidência 

do ICMS sobre o todo, pois, nesse caso, 

ao garantir o adequado desempenho do 

equipamento, o software seria uma parte 

indissociável do produto, que não teria 

utilidade com a sua subtração (essa 

inutilidade é uma condição necessária 

para o enquadramento do todo como 

mercadoria). 

 

No caso em análise, se assumirmos que 

o software embarcado no ponto de 

acesso de wi-fi apenas garante o 

funcionamento do aparelho para as 

funções básicas, bem como que o 

equipamento seria inutilizável sem o 

programa, a conclusão do fisco paulista 

poderia ser a correta. 

 

Por outro lado, essa conclusão é um 

pouco mais complexa ao considerar 1) 

um software acessado via nuvem 2) que 

pode funcionar como um verdadeiro 

upgrade das funções básicas – não 

meramente operacionais – do programa 

que já vem embarcado e ativado no 

equipamento. Nessa linha, se o software 

é licenciado via nuvem, é bem provável 

que haja uma contratação distinta para 

ele, ainda que a venda seja realizada no 

mesmo momento que a do hardware, 

inclusive com acesso, precificação, 

cobrança e suportes próprios e 

independentes. Nesse caso, por se tratar 

de uma aquisição em separado, parece-

nos que deveria incidir o ISS sobre o 

programa, conforme previsão da LC 

116/03 e decisão do STF sobre a 

cobrança do imposto municipal nessas 

operações. 

 

Essa conclusão é ainda mais forte se 

falarmos de um software em nuvem que 

acrescenta mais funcionalidades ao 

básico já embarcado. Nesse caso, não há 

como falar que o programa é 

necessariamente parte integrante do 

hardware, uma vez que ele seria 

comercializado na forma de um 

upgrade, com um valor agregado 

próprio. 

 

Não que se queira sugerir, neste texto, 

que todo e qualquer software embarcado 

deva fazer parte do preço da mercadoria. 

Em muitos casos, os equipamentos já 

contêm um software ou funcionalidades 

de um programa instalados, mas ainda 

não habilitados, sendo a habilitação uma 

opção ao adquirente. Em casos tais, 
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parece-nos haver uma independência 

entre a operação de aquisição de 

hardware (com programas mais 

standards já em funcionamento) e a de 

licenciamento em apartado, que altera 

as funcionalidades do equipamento, 

estendendo-lhe as possibilidades e 

capacidades de utilização pelo usuário. 

 

Assim, nesse exemplo hipotético, não 

haveria dúvidas de que o ICMS incidiria 

somente sobre o hardware e o ISS sobre 

o licenciamento do software, ainda que 

ele seja vendido no mesmo momento. A 

incidência do ICMS também resulta da 

independência das operações de 

fornecimento de hardware e software, o 

que inibiria a aplicação da regra de 

incidência apenas do ISS quando o 

serviço estiver na lista sem ressalvas 

quanto ao ICMS — ou seja, são duas 

operações distintas sujeitas a 

tributações distintas. 

 

Um tema semelhante foi analisado pelo 

Tribunal de Impostos e Taxas do Estado 

de São Paulo (TIT) no julgamento do 

AIIM 3.041.929-3, no qual o software 

não foi considerado como parte 

integrante do hardware, de forma que a 

cobrança do ICMS foi afastada. Também 

no julgamento do AIIM 3.006.779-0 o 

tribunal enfrentou tema semelhante, 

mas com entendimento um pouco mais 

restrito ao contribuinte, ao concluir não 

ser possível separar o software do 

hardware. 

 

Desta forma, apesar do entendimento 

restrito do fisco paulista (e das poucas 

informações sobre o caso concreto 

constantes na resposta à consulta), em 

situações semelhantes – venda de 

hardware mais software – os 

contribuintes devem analisar a operação 

com atenção, pois, independentemente 

da conclusão apresentada pela Sefaz-SP, 

haverá casos em que é apenas o ISS que 

deverá incidir na parcela da operação 

representada pelo licenciamento, ainda 

que ele ocorra em conjunto com o 

fornecimento de um hardware, sem 

prejuízo da incidência do ICMS sobre o 

equipamento fornecido. 
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Brasil 

Guerra ameaça oferta de gás e 
“energia barata” 
 
Para especialistas, conflito entre Rússia 
e Ucrânia põe em risco abertura do 
mercado brasileiro 
 
Por André Ramalho e Gabriela 
Ruddy — Do Rio 
03/03/2022 05h02  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Moreira Neto: “O gás para o Brasil será 

disputado a tiro de canhão” — Foto: 

Reprodução 

 

A guerra na Ucrânia pode dificultar a 

abertura do mercado brasileiro de gás 

natural e, na avaliação de especialistas, 

tornar ainda mais distante o “choque de 

energia barata” - promessa do governo 

quando lançou, em 2019, o programa 

Novo Mercado de Gás, para abrir o setor. 

 

Com a tendência de alta dos preços do 

gás natural liquefeito (GNL), diante dos 

riscos em torno de uma redução das 

exportações russas à Europa, grandes 

consumidores, interessados em migrar 

para o mercado livre por meio da 

importação, terão de negociar contratos 

num ambiente ainda mais estressado 

que em 2021, quando o desequilíbrio 

entre oferta e demanda começou a se 

acentuar. 

 

O GNL é fonte de suprimento 

importante para o país. Em 2021, o 

Brasil bateu recorde de importação do 

produto, devido ao aumento da 

demanda das termelétricas. Terminais 

de regaseificação foram responsáveis 

por 27% da oferta de gás ao mercado 

brasileiro, indica o Ministério de Minas 

e Energia. 

 

Empresas importantes de GNL 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 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; e a GNA 

(Prumo / BP / Siemens / SPIC), dona do 

terminal do Porto do Açu (RJ). Grandes 

fornecedores globais de GNL, como BP, 

Shell e TotalEnergies, também buscam 

contratos no Brasil. 

 

O presidente da Gas Energy, Rivaldo 

Moreira Neto, afirma que existe um 

problema de liquidez na abertura do 

setor. Segundo ele, o volume mais 

significativo de gás nacional disponível 

pelos novos fornecedores privados já foi 

contratado pelas distribuidoras para 

2022 e 2023, com Equinor, Galp, 

PetroReconcavo e Shell. Hoje, cerca de 

10% da demanda das distribuidoras, ou 

4 milhões de metros cúbicos diários (m3 

/dia), é abastecida pelo setor privado. 

 

Com esse volume já contratado, de 

acordo com o consultor, os grandes 

consumidores têm poucas opções de 

fornecedores de gás nacional a não ser o 

GNL - que deixou, porém, 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, embora 

Gerdau e Unigel tenham conseguido 

fechar contratos no ambiente livre para 

2022, as negociações entre grandes 

consumidores e fornecedores, no 

mercado livre, em geral, perderam 

tração depois do boom dos preços do 

GNL em 2021. A expectativa agora é que, 

com os riscos de redução do 

fornecimento do gás russo para a 

Europa, a indústria brasileira terá que 

disputar cargas de GNL com os 

europeus, a preços pressionados. 

 

“O custo de oportunidade hoje para 

qualquer fornecedor de GNL é o que a 

Europa está pagando. O gás para o Brasil 

será disputado a tiro de canhão”, disse. 

“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 hoje.” 

 

O diretor de gás da Associação dos 

Grandes Consumidores de Energia e 

Consumidores Livres (Abrace), 

Adrianno Lorenzon, concorda que 

eventuais sanções ao gás russo podem 

deslocar o GNL disponível no mercado 

para a Europa. Ele destaca, no entanto, 

um outro lado da moeda da crise no 

Leste Europeu: a atração de 

investimentos na produção de gás no 

Brasil, nos próximos anos. “Uma outra 

linha de pensamento é que uma alta dos 

preços dá um sinal econômico para os 

produtores de gás brasileiros ampliarem 

a produção e venderem de maneira 

competitiva”, afirma. 

 

Para 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. O 

consultor ressalva que a grande 

fornecedora, contudo, continuará sendo 

a Petrobras - que, em negociações 

recentes com distribuidoras, repassou o 

aumento dos custos com GNL e 

encareceu o gás no Brasil. 

 

Ele defende que, para que a abertura do 

mercado brasileiro não trave 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 segundo o 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. 

 

O diretor de estratégia e mercado da 

Associação Brasileira das Empresas 

Distribuidoras de Gás Canalizado 

(Abegás), Marcelo Mendonça, afirma 

que ainda é prematuro analisar o 

impacto da crise na Europa sobre a 

abertura do mercado brasileiro, mas 

concorda que existem hoje poucas 

opções de fornecedores no Brasil. “A 

regulação do mercado livre em São 

Paulo já completou dez anos e não vimos 

a abertura de fato, porque não existe 

molécula disponível. São casos muito 

pontuais”, avalia. 

 

O analista de pesquisa de gás e GNL da 

Wood Mackenzie para a América Latina, 

Henrique Anjos, ressalva que, mesmo 

com a crise no Leste Europeu, o impacto 

maior sobre o mercado de gás será nos 

preços spot, de curto prazo. “Os 

supridores de GNL [que atuam no 

Brasil] vão buscar vender para as 

indústrias com contratos de longo prazo. 

A dinâmica de preços é um pouco 
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diferente, pode incluir, por exemplo, 

uma indexação ao Henry Hub [preço de 

referência dos EUA], que é mais estável 

que os preços spot do mercado 

europeu”, disse. 

 

Anjos também cita que o mercado 

doméstico - ao contrário do 

internacional - dá sinais de reequilíbrio 

após um 2021 de forte estresse causado 

pela crise hídrica. A perspectiva de 

entrada de gás novo, com o Rota 3, e a 

redução da demanda termelétrica 

tendem a tornar o mercado brasileiro 

menos estressado. “E pela ótica do 

consumidor, um mercado menos 

apertado traz um cenário melhor para 

negociação [com fornecedores]. O 

grande consumidor dificilmente vai 

conseguir migrar para mercado livre em 

2022, mas as condições internas, para 

2023, são melhores. Mas, claro, a 

questão é saber quem vai ter gás 

disponível e em que condições”, 

comentou. 

 

Já na avaliação do sócio da área de 

energias e recursos naturais da KPMG 

Anderson Dutra, as sanções à Rússia 

podem acabar contribuindo para o 

surgimento de novos consumidores de 

gás no Brasil. Ele cita o caso de possíveis 

novas plantas de fertilizantes no país, 

dado que parte da demanda do 

agronegócio no país é suprida pela 

Rússia. “Investidores podem começar a 

olhar com outros olhos para esse tipo de 

ativo aqui”, disse. 

 

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

2022/03/03/guerra-ameaca-oferta-de-

gas-e-energia-barata.ghtml  
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Finanças 

Manhã no mercado: Petróleo 
tem máxima desde 2008 com 
guerra na Ucrânia 
 
Investidores acompanham 
desdobramentos da guerra entre Rússia 
e Ucrânia e impactos na economia 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
03/03/2022 08h56  Atualizado há 46 
minutos 

 
Os mercados financeiros 

globais seguem ponderando as 

consequências da guerra na 

Ucrânia e, no oitavo dia desde a 

invasão da Rússia ao país, agentes do 

mercado ficam atentos ao andamento de 

negociações entre representantes russos 

e enviados ucranianos para uma nova 

rodada de conversas. Em meio aos 

temores de interrupção do fornecimento 

da oferta, o preço do barril do 

petróleo West Texas Intermediate 

(WTI), a referência americana da 

commodity negociada na Nymex, 

renovou a máxima desde 2008, 

potencializando os riscos 

inflacionários da crise geopolítica. 

 

Nesta jornada, o WTI ficou perto de US$ 

116 por barril, no maior patamar de 

preço desde agosto de 2008, enquanto o 

Brent avançou a US$ 118 por barril, na 

máxima desde fevereiro de 2013. Os 

contratos seguem negociados em alta, 

mais branda, mas permaneciam cotados 

acima de US$ 110. 

 

Enquanto os investidores aguardam as 

conversas sobre um eventual cessar-fogo 

na Ucrânia e a Rússia avança sobre as 

duas maiores cidades do vizinho, Kiev e 

Kharkiv, a avaliação dos analistas do 

Danske Bank é de que os preços do 

petróleo devem permanecer elevados até 

uma recuperação mais pronunciada do 

dólar global. 

 

“No geral, os mercados parecem esperar 

por notícias sobre o rumo da guerra e se 

o Ocidente impõe mais sanções à Rússia 

ou não. Sem grandes notícias nos 

últimos dois dias, as coisas parecem 

mais calmas agora, mas isso pode mudar 

de repente se a guerra diminuir ou 

piorar”, dizem os profissionais do banco 

dinamarquês. 

 

Além dos fortes movimentos no 

petróleo, os ativos de risco têm viés de 

queda nesta manhã, com os mercados 

acionários no terreno de perdas nos dois 

lados do Atlântico e as moedas 

emergentes se enfraquecendo ante o 

dólar. Os juros americanos projetados 

pelo título do Tesouro dos Estados 

Unidos (Treasury) de dez anos têm leve 

baixa, indicando a busca de investidores 

por proteção — no mercado de bônus, os 

rendimentos caem quando os preços dos 

papéis sobem. Em outros mercados, 

como na Europa, os juros avançam, 

conforme as curvas globais embutem os 

riscos inflacionários provenientes da 

escalada do petróleo. 

 

Na agenda do dia, os destaques são a 

divulgação da ata da última reunião de 

política monetária do Banco Central 

Europeu (BCE), e o depoimento do 

presidente do Federal Reserve (Fed, 

banco central americano), Jerome 

Powell, ao Comitê de Assuntos 

Bancários, Habitacionais e Urbanos do 

Senado. Na quarta-feira, discursando à 

Câmara dos Representantes dos EUA, 

Powell disse que proporá um aumento 

de 0,25 ponto percentual dos Fed Funds 

em março, em meio ao aumento da 
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incerteza econômica com a situação na 

Ucrânia. 

 

 
— Foto: Divulgação 

 

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

ia/2022/03/03/cenario-da-manha-

petroleo-tem-maxima-desde-2008-

com-guerra-na-ucrania.ghtml  
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Empresas 

Conflito leva defasagem de 
preços da Petrobras ao maior 
nível desde 2016 
 
Diesel está R$ 1 por litro abaixo da 
paridade internacional, segundo 
consultorias 
 
Por André Ramalho e Gabriela 
Ruddy — Do Rio 
03/03/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 
Com o pico dos preços do petróleo nos 

últimos dias, a defasagem da Petrobras 

para a paridade internacional se 

acentuou e, segundo estimativas de 

mercado, já atinge o R$ 1 no diesel - o 

maior patamar desde que a empresa 

começou, em 2016, a vender 

combustíveis com preços alinhados à 

paridade de importação. A estatal está 

há 49 dias sem mexer nos preços nas 

refinarias e um novo reajuste é questão 

de tempo, à medida que o agravamento 

da guerra na Ucrânia pressiona a 

cotação da commodity, de acordo com 

analistas. 

 

Ontem, o barril do tipo Brent, referência 

global, fechou o dia com valorização de 

7,58%, cotado a US$ 112,93 - nível mais 

alto desde 2014. Além da escalada da 

guerra na Ucrânia e das dificuldades de 

tradings de comprar óleo russo, 

contribuíram para a alta da commodity 

a queda dos estoques dos EUA e a 

decisão da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (Opep) de 

manter o aumento da produção em 400 

mil barris/dia para abril, como 

esperado, mesmo diante do aperto da 

oferta. 

A consultoria Stonex estima que a 

Petrobras vende o litro do diesel S-10 

com uma defasagem 30%, ou R$ 1,10, 

em relação à paridade de importação 

(PPI), enquanto na gasolina a diferença 

é de 25%, ou R$ 0,80 por litro. A 

Associação Brasileira dos Importadores 

de Combustíveis (Abicom) reclama que 

a estatal está segurando reajustes 

sistematicamente e que as janelas de 

oportunidade para as tradings privadas 

estão fechadas no país. A entidade 

calcula que a defasagem da petroleira 

em relação aos preços internacionais 

chegou, ontem, aos 25% - o equivalente 

a R$ 1,22 no diesel e de R$ 1,10 na 

gasolina. 

 

Stonex e Abicom estimam que está é a 

maior defasagem de preços da Petrobras 

para a paridade internacional desde 

2016. 

 

Na avaliação do consultor em 

gerenciamento de riscos da Stonex, 

Pedro Shinzato, este é “um teste de 

estresse bem intenso” para a política de 

combustíveis da estatal. Ele destaca que 

a companhia vem segurando reajustes 

desde janeiro e que a defasagem atual é 

tão alta que dificulta um completo 

alinhamento aos preços internacionais. 

 

Shinzato acredita que a petroleira fará, 

diante disso, um reajuste parcial, sem 

repassar toda a alta das últimas 

semanas. Ele cita, no entanto, que a 

defasagem da empresa já cria distorções 

no mercado. Vale lembrar que, desde o 

fim de 2021, a Petrobras concorre com a 

Acelen (do Mubadala), dona da 

Refinaria de Mataripe (BA). 

 

O Goldman Sachs destacou que a 

defasagem dos preços da Petrobras está 

acima dos patamares de 2021, quando a 

estatal praticou, na média, preços 9% 

abaixo da paridade no diesel e 15% 



7 

 

abaixo da referência internacional na 

gasolina. O banco aponta, no entanto, 

que os ganhos do segmento de 

exploração e produção com a valorização 

do óleo compensam as margens 

menores no refino. 

 

Diante da alta do petróleo, o presidente 

do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), 

sinalizou para a retomada, na semana 

que vem, das discussões sobre os dois 

projetos de lei que tramitam na Casa e 

que propõem soluções para frear os 

preços dos combustíveis no país. 

 

No Brasil, o preço médio da gasolina 

vem de cinco semanas consecutivas de 

queda, nas bombas, de acordo com a 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), 

mas novos ajustes da Petrobras tendem 

a reverter a curva. O derivado foi 

negociado, em média, a R$ 6,56 o litro 

nos postos na semana passada, patamar 

1,5% abaixo da semana entre 16 e 22 de 

janeiro, quando o preço médio nas 

bombas subiu pela última vez. Já o diesel 

tem se mantido estável no período. 

 

Na semana passada, com a invasão da 

Ucrânia pela Rússia, a Petrobras 

sinalizou que observaria o 

comportamento do petróleo antes de 

decidir sobre eventuais reajustes. O 

diretor de comercialização e logística da 

estatal, Claudio Mastella, afirmou, no 

dia 24, que a desvalorização do dólar 

ante o real ajudou a compensar parte do 

aumento do barril e permitiu manter os 

preços inalterados desde janeiro até 

então. Ele reforçou que a companhia 

evita repassar as volatilidades 

conjunturais. 

 

 
Estatal está há 49 dias sem mexer nos 

preços nas refinarias e novo reajuste é 

questão de tempo com o barril do 

petróleo já sendo negociado acima dos 

US$ 110 — Foto: Divulgação 

 

A Petrobras vem sendo pressionada pelo 

presidente da República em relação ao 

tema. Na semana passada, Jair 

Bolsonaro disse que o presidente da 

Petrobras, Joaquim Silva e Luna, ganha 

“mais de R$ 200 mil por mês” e “tem que 

trabalhar e apresentar a solução”. 

 

Para a Ativa Investimentos, o atual 

ritmo de alta da oferta da Opep manterá 

os preços altos e lança expectativas para 

a próxima reunião do bloco, no fim de 

março. A corretora acredita que, 

mantida a escalada do conflito no Leste 

Europeu, a Arábia Saudita e aliados 

terão dificuldades em lidar com os 

interesses conflitantes entre os EUA - 

que pedem por um crescimento mais 

rápido da oferta - e a Rússia, aliada do 

bloco e contrária a uma alta rápida da 

produção. 

 

Já o gestor da Atlas One, Subhojit 

Daripa, sustenta a tese de que os níveis 

atuais de preço podem não durar. “Com 

o barril a US$ 120, podemos ter uma 

situação que leve à destruição da 

demanda. Isso pode fazer com que haja 

uma queda precipitada do preço.”. 

Procurada, a Petrobras não respondeu 

até o fechamento da edição. 
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Legislação 

TJ-ES derruba 30 liminares 
contra diferencial do ICMS 
 
Presidente da Corte considerou que 
suspensão da cobrança poderia trazer 
desequilíbrio às contas públicas 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
03/03/2022 05h04  Atualizado há 46 
minutos 

 

 
Advogado Maurício Faro: não há que se 

falar em risco de efeito multiplicador — 

Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

O presidente do Tribunal de Justiça 

do Espírito Santo (TJ-ES), 

desembargador Fabio Clem de 

Oliveira, suspendeu, de uma vez só, 

pelo menos 30 liminares que adiavam 

o pagamento do diferencial de alíquotas 

(Difal) do ICMS no comércio 

eletrônico para 2023. O julgador 

levou em consideração o impacto da tese 

para os cofres públicos. 

 

A discussão surgiu com 

o atraso na publicação, 

pelo governo federal, da lei 

complementar exigida pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) para 

a cobrança. Aprovada 

pelo Congresso Nacional em 20 de 

dezembro, a norma, de nº 190, só foi 

publicada em janeiro. Com o atraso, os 

contribuintes passaram a defender que o 

Difal só deveria valer a partir de 2023. 

 

Os governos estaduais, porém, 

defendem a cobrança imediata. Sem o 

diferencial de alíquotas correm o risco 

de perder R$ 9,8 bilhões em 

arrecadação. Para eles, como não se 

trata de aumento de imposto ou novo 

tributo, não seria necessário cumprir 

nem a noventena (90 dias para início 

da cobrança a partir da publicação da 

lei) nem a chamada anterioridade 

anual (prazo de um ano). A questão já 

foi levada ao STF. 

 

Em outros Estados, como São 

Paulo, Bahia, Acre, Paraná e Rorai

ma, e no Distrito Federal há 

liminares favoráveis 

aos contribuintes. No Espírito Santo, 

agora a discussão chegou ao Pleno do 

TJ-ES. 

 

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) 

pediu a suspensão de liminar obtida por 

uma grande loja de comércio que jogava 

a cobrança para 2023 e outras 29 

decisões semelhantes, concedidas a 

outros contribuintes. 

 

Para a PGE, o efeito multiplicador 

dessas liminares “proporcionaria um 

cenário de descontrole na arrecadação 

dada a potencialidade lesiva da decisão 

em comento”. Em 2020, de acordo com 

o órgão, o Estado arrecadou cerca de R$ 

25 milhões com o ICMS-Difal. 

 

No pedido, o órgão alega ainda que essas 

decisões estimulam a concorrência 

desleal. Haveria, acrescenta, nítida 

vantagem dos beneficiários das 
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liminares, considerando que, após a 

venda da mercadoria, não teria como 

retomar o tributo. 

 

Ao analisar o caso, o desembargador 

Fabio de Oliveira destacou que o artigo 

15 da Lei nº 12.016, de 2009, traz a 

possibilidade de o presidente do 

tribunal, ao ter conhecimento de 

recurso, determinar a suspensão da 

execução de sentença em desfavor do 

Poder Público, notadamente para fins de 

evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 

segurança e à economia públicas. 

 

No caso, afirma da decisão, estariam 

demonstradas as razões do prejuízo a ser 

suportado pelo Estado, especialmente 

em relação ao efeito multiplicador de 

medidas liminares e à queda de 

arrecadação, o que poderia ocasionar 

um desequilíbrio nas contas públicas 

(processo nº 0001127-

08.2022.8.08.0000). 

 

Para o advogado Maurício Faro, sócio 

do BMA Advogados, porém, não há 

que se falar em risco de efeito 

multiplicador, uma vez que existe uma 

violação ao princípio da anterioridade. 

“Não se pode fomentar o instituto da 

inconstitucionalidade útil. Não posso 

criar uma norma sabendo que é 

inconstitucional e depois usar o 

argumento da arrecadação, já que essa 

inconstitucionalidade traz prejuízos ao 

contribuinte”, diz. 

 

Segundo o advogado Eduardo Correa 

da Silva, do Correa Porto 

Advogados, que obteve recentemente 

liminar em Roraima para um cliente, a 

decisão do TJ-ES pode levar outros 

Estados a adotar a mesma estratégia. Ele 

lembra que não é definitiva e 

posteriormente deve haver análise do 

mérito. “A própria LC 190 traz, no artigo 

3º, a necessidade do princípio da 

anterioridade nonagesimal. Ou seja, o 

próprio legislador está entendendo, em 

alguma medida, que se trata da 

instituição ou da majoração de um novo 

tributo”, afirma. 

 

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

cia/2022/03/03/tj-es-derruba-30-

liminares-contra-diferencial-do-

icms.ghtml  
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Jurídico 

STF decidirá se Fisco pode 
entregar devedor de 
contribuição previdenciária 
ao MP 
 
Quando o Fisco vê indícios de fraude ou 
dolo, além de aumentar a multa, 
comunica o Ministério Público 
 
Por Beatriz Olivon — Brasília 
03/03/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
Na próxima semana, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) pode definir um 

ponto relevante para o Ministério 

Público Federal (MPF) e também para 

quem deve contribuição 

previdenciária. Estará em discussão 

se a informação dessas dívidas pode ser 

enviada pelo Fisco ao Ministério 

Público antes do fim da análise do 

débito nas instâncias administrativas. 

 

Para as dívidas tributárias no geral, 

quando o Fisco vê indícios de fraude 

ou dolo, além de aumentar a multa, 

ele envia uma comunicação ao 

Ministério Público. É a 

chamada “representação fiscal para 

fins penais”. 

 

Mas o aviso só pode ser feito depois que 

as instâncias administrativas mantêm a 

autuação fiscal. A lógica é que se o 

próprio órgão público entende que a 

autuação é indevida, não há risco de 

crime que mereça essa comunicação 

para gerar eventual investigação. 

 

Não havia previsão específica para o não 

pagamento de contribuição 

previdenciária e o Ministério Público 

considerava que, para esse tributo, a 

comunicação poderia ser feita antes do 

fim do processo administrativo. Mas 

uma legislação sobre a realização da 

Copa do Mundo e da Copa das 

Confederações no Brasil (Lei nº 12.350, 

de 2010) fixou a necessidade de 

esgotamento prévio das instâncias 

administrativas também nesses casos. 

 

Ação 

 

 
MPF-RJ — Foto: Divulgação/MPF 

 

É a validade dessa norma que o MPF 

questiona no STF (ADI 4980). A 

procuradoria afirma na ação que, 

quando a representação chegar ao seu 

conhecimento, há grande probabilidade 

de já estar próximo da prescrição. “A 

eficácia da atuação do Ministério 

Público fica comprometida pela demora 

no envio das informações pelos agentes 

fiscais”, afirma o MPF no pedido. 

 

Citando dados de auditoria realizada 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 

a PGR afirma que a evasão fiscal é uma 

das principais causas do déficit do 

Regime Geral de Previdência Social. Em 

2009, a estimativa de inadimplência foi 

de R$ 21,6 bilhões, além de R$ 117,6 

bilhões decorrentes de sonegação. 

 

O processo está na pauta de quinta-feira. 

O relator é o ministro Nunes Marques. 
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Economia 

Governo estuda zerar IOF em 
operação de crédito para 
micro e pequenas empresas 
 
Medida, que pode fazer parte do pacote 
econômico do ano eleitoral, alcançaria 
somente os empréstimos cobertos pelos 
fundos garantidores 
 
Geralda Doca 
03/03/2022 - 10:39 / Atualizado em 
03/03/2022 - 10:41 
 

Quem não fizer o acerto de contas será 

inscrito na Dívida Ativa da União Foto: 

Marcelo Camargo / Agência O Globo 

 

BRASÍLIA – O governo estuda zerar o 

Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF) nas operações de crédito para 

micro e pequenas empresas. Segundo 

técnicos da equipe econômica, a medida 

alcançaria somente os empréstimos 

cobertos pelos fundos garantidores, 

fomentados durante a pandemia da 

Covid-19. Os fundos vigoraram até o fim 

do ano passado e serão renovados até 

dezembro de 2023 por meio de uma 

medida provisória (MP). 

 

A isenção do IOF nas operações de 

crédito, que pode ser feita por decreto 

presidencial, é defendida por auxiliares 

do ministro da Economia, Paulo Guedes, 

como uma forma de compensação pela 

alta dos juros. O tributo representa um 

custo diário de 0,0041, mais uma 

alíquota fixa de 0,38% para as empresas. 

O impacto fiscal da medida ainda está 

sendo calculado. 

 

Além disso, o governo brasileiro 

assumiu o compromisso de acabar com 

o IOF até 2029, como forma de se 

adequar às regras fiscais da OCDE. O 

Ministério da Economia estima que o 

custo do fim deste tributo, em todo o 

período, será de R$ 7 bilhões. 

 

A expectativa do governo é que a medida 

resulte na concessão de até R$ 100 

bilhões pelos bancos para o segmento, 

que tem dificuldades em obter 

empréstimo pela falta de garantias a 

oferecer. Em caso de inadimplência, os 

fundos são acionados para cobrir até 

25% da carteira. 

 

Segundo auxiliares da equipe 

econômica, Microempreendedores 

Individuais (MEIs) serão incluídos no 

Programa Nacional de Apoio às Micro e 

Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe), que tem o aval do Fundo de 

Garantia de Operações (FGO), 

administrado pelo Banco do Brasil (BB). 

Esse é um pleito do Sebrae. 

 

O governo vai renovar também o 

Programa Emergencial de Acesso ao 

Crédito (PEAC), operado pelo BNDES, 

que administra o Fundo Garantidor para 

Investimentos. A linha é destinada 

também a empresas de médio porte, 

com faturamento de até R$ 300 milhões 

por ano. Já o Peac Maquininhas é 

voltado para micro e pequenas 

empresas. 

 

O Programa de Acesso ao Crédito (PEC) 

também será renovado. Neste caso, não 

há cobertura de fundo garantidor, mas 

benefício tributário para o agente 

financeiro. 
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A MP está em análise na Casa Civil. Ela 

faz parte do pacote do governo para 

estimular a economia no eleitoral, que 

deverá ser apresentado oficialmente nas 

próximas semanas. No pactoe também 

estará o saque do FGTS, até o limite de 

R$ 1.000 por trabalhador, a isenção do 

Imposto de Renda para investidores 

estrangeiros que obtiverem lucro com 

títulos de empresas privadas brasileiras 

e, anunciado na sexta-feira, um corte de 

25% do IPI. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/go
verno-estuda-zerar-iof-em-operacao-
de-credito-para-micro-pequenas-
empresas-25416990   
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/governo-estuda-zerar-iof-em-operacao-de-credito-para-micro-pequenas-empresas-25416990
https://oglobo.globo.com/economia/governo-estuda-zerar-iof-em-operacao-de-credito-para-micro-pequenas-empresas-25416990
https://oglobo.globo.com/economia/governo-estuda-zerar-iof-em-operacao-de-credito-para-micro-pequenas-empresas-25416990
https://oglobo.globo.com/economia/governo-estuda-zerar-iof-em-operacao-de-credito-para-micro-pequenas-empresas-25416990
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Economia 

Defasagem nos preços de 
gasolina e diesel bate recorde 
e chega a 25% no Brasil 
 
Com a guerra na Ucrânia, cotação 
internacional do petróleo dispara e 
amplia a pressão por reajuste no país 

 
João Sorima Neto e Geralda Doca 
03/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
03/03/2022 - 07:43 
 

Para analistas, valor na bomba terá de 

subir Foto: Milan Krasula / Getty 

Images/iStockphoto 

 

SÃO PAULO E BRASÍLIA - A disparada 

na cotação do petróleo no mercado 

internacional após a invasão da Rússia 

pela Ucrânia deve levar a um novo 

aumento do preço de combustíveis no 

Brasil, elevando a pressão por reajuste. 

 

De acordo com cálculos da Associação 

Brasileira dos Importadores de 

Combustíveis (Abicom), a defasagem 

entre o valor da gasolina e do diesel no 

país e o cobrado lá fora chegou a 25%, o 

maior patamar já registrado. 

 

Segundo Sergio Araujo, presidente da 

Abicom, seria necessário um reajuste de 

R$ 1,11 no litro do diesel e de R$ 0,87 na 

gasolina. 

— Há uma pressão altíssima com o 

cenário de guerra. O déficit será maior e 

haverá pressão para elevar os preços dos 

combustíveis aqui — afirmou Araujo. 

 

Queda do dólar 
 
Para Ilan Arbetman, analista de petróleo 

e gás da Ativa Investimentos, a queda do 

dólar em relação ao real, nestes 

primeiros meses do ano, ajudou a tirar 

um pouco da pressão por aumento de 

preço dos combustíveis. 

 

Na gestão do atual presidente, Joaquim 

Silva e Luna, a empresa tem espaçado 

mais os aumentos, tentando diferenciar 

fatores pontuais e conjunturais que 

afetam os preços, para evitar uma alta 

muito forte. Mas será difícil dissociar o 

contexto interno do externo nesse 

momento e evitar que os aumentos 

cheguem às bombas. 

 

— Se o aumento do Brent continuar, 

haverá pressão sobre a Petrobras por 

reajuste de preços. Os projetos que 

visam reduzir tributos de forma a aliviar 

novos aumentos de combustíveis estão 

parados no Congresso e, num ano 

eleitoral, a disposição dos agentes 

políticos para promover mudanças desse 

tipo fica difusa — afirma o especialista. 

 

 O presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), reincluiu na pauta 

do plenário da Casa, da próxima 

semana, os projetos que trazem 

mecanismos para amenizar a alta do 

custo dos combustíveis para os 

consumidores. Em publicação em uma 

rede social, Pacheco disse que “mais do 

que nunca” é preciso encontrar uma 

solução que impeça a alta de preços. 

 

Votação de projetos de lei 
 
“Na próxima semana, os dois projetos de 

lei que trazem medidas para controlar a 

https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/petroleo-wti-alcanca-maior-patamar-em-mais-de-uma-decada-apesar-de-acordo-global-para-liberar-reservas-rublo-voltou-cair-25415256
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/petroleo-wti-alcanca-maior-patamar-em-mais-de-uma-decada-apesar-de-acordo-global-para-liberar-reservas-rublo-voltou-cair-25415256
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/petroleo-wti-alcanca-maior-patamar-em-mais-de-uma-decada-apesar-de-acordo-global-para-liberar-reservas-rublo-voltou-cair-25415256
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escalada dos preços dos combustíveis 

estarão na pauta do Senado”, afirmou 

Pacheco, nesta quarta-feira. 

 

Apesar da promessa, a deterioração no 

mercado de petróleo tem sido muito 

rápida. E as propostas enfrentam um 

impasse na Casa, diante do receio de 

perda de receitas por parte do governo 

federal e dos estados. 

 

A equipe econômica não apoia um dos 

projetos, que prevê a criação de um 

fundo de estabilização, espécie de 

colchão para amortecer altas de preços, 

formado por royalties e participações 

especiais. 

 

 Já os estados articulam para segurar a 

votação de outro projeto, que unifica 

alíquotas do ICMS, imposto estadual. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/de
fasagem-nos-precos-de-gasolina-diesel-
bate-recorde-chega-25-no-brasil-
25416760  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Preços de matérias-primas 
disparam com a guerra da 
Ucrânia e economistas 
preveem aumento da inflação 
 
Valorização de quase 20% no trigo 
ainda não se refletiu na cotação da 
farinha, mas analistas preveem 
impacto; produtos como petróleo e 
milho também estão sendo afetados 
 
Márcia de Chiara, O Estado de S.Paulo 
03 de março de 2022 | 05h00 
 
Uma semana após o início da guerra 

na Ucrânia, o avanço nos preços de 

algumas matérias-primas básicas indica 

que o impacto da inflação no bolso do 

consumidor deve ser forte. Desde 23 de 

fevereiro, o petróleo subiu 16,6%, de 

US$ 96,84 para US$ 112,93 o barril do 

óleo tipo Brent. Na Bolsa de 

Chicago, a cotação do trigo aumentou 

19,7% (de US$ 8,85 para US$ 10,59 por 

bushel) e o milho, outros 6,5% (de US$ 

6,81 para US$ 7,25 por bushel). Esses 

são os produtos nos quais Rússia e 

Ucrânia são mais fortes no comércio 

global. 

 

A depender do desenrolar do confronto, 

analistas alertam que o avanço dos 

preços não deve parar por aí, e o impacto 

nas cotações dos produtos e de seus 

derivados no Brasil deve aparecer em 

breve. 

 

Disparada do preço internacional do 

trigo não bateu na cotação da farinha 

porque os moinhos estão estocados. 

Foto: Dida Sampaio/Estadão - 

21/10/2020 

 

“Tem tudo para piorar o cenário 

da inflação”, afirma o coordenador de 

índices de preços do Instituto 

Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), André Braz. Ele 

projetava 5,8% para a inflação deste ano 

e começa a considerar um índice em 

torno de 6,2%. Na sua avaliação, os 

efeitos da guerra e das sanções 

comerciais sobre os preços deverão ser 

permanentes até o fim do ano na medida 

em que o conflito não deve se resolver no 

curto prazo. 

 

Por enquanto, essa pressão 

das commodities não foi captada 

pelos IGPs (Índices Gerais de 

Preços) da FGV. Ele diz acreditar que a 

alta do petróleo, grãos, produtos 

químicos, fertilizantes e derivados deve 

ficar nítida no IGP-10 deste mês. 

 

Sergio Vale, economista-chefe da 

consultoria MB Associados, diz que 

a tendência é de que a inflação deste ano 

fique entre 6% e 6,5%, apesar de a 

consultoria ainda estar com uma 

projeção de 5,8%. “O conflito adiciona 

um choque que afeta intensamente o 

preço das commodities.”  Na opinião 

do economista Guilherme 

Moreira, coordenador do IPC da 

Fipe, “com certeza” a inflação vai subir. 

Ele acredita que o efeito da guerra sobre 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/Ucr%C3%A2nia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petr%C3%B3leo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/R%C3%BAssia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://tudo-sobre.estadao.com.br/infla%C3%A7%C3%A3o
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Andr%C3%A9%20Braz
https://tudo-sobre.estadao.com.br/commodities
https://tudo-sobre.estadao.com.br/Sergio%20Vale
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os preços das commodities deve elevar 

em ao menos meio ponto a inflação do 

ano. Ele esperava 5,5% para o IPC 

da Fipe e agora projeta 6%. 

 

A ministra da Agricultura, Tereza 

Cristina, reconhece que os preços dos 

produtos agrícolas podem subir. 

Mas o nível, segundo ela, depende da 

duração do conflito. “Se a guerra acabar 

hoje, é um impacto. Se continuar por 

muito tempo, é outro. Temos de 

diminuir impactos, achando 

alternativas”, disse. Ela afirma que 

haverá abastecimento, ainda que, 

possivelmente, abaixo do potencial. 

“Temos certeza e garantia do 

abastecimento. Vamos produzir. 

Podemos produzir um pouco menos.” 

 

Trigo 
 
“O mercado está totalmente fora da 

normalidade, muito especulado porque 

o conflito acontece na região que mais 

tem trigo para vender no mundo”, 

afirma Élcio Bento, analista de trigo 

da consultoria Safras & Mercado. 

Ele diz que há muita incerteza. Se o 

conflito se estender, a cotação poderá 

ultrapassar o pico de US$ 12,52 por 

bushel, atingido em 2008, na bolha das 

commodities. Mas, se houver uma 

solução, toda essa alta será devolvida 

rapidamente também, explica. 

 

Por enquanto, a disparada do preço 

internacional do trigo não bateu na 

cotação da farinha porque os moinhos 

estão estocados. “Mas agora vão 

começar a comprar trigo para o segundo 

semestre”, afirma o 

embaixador Rubens Barbosa, 

presidente executivo da Abitrigo, 

que reúne a indústria. Barbosa diz que 

faz dois anos que os moinhos não estão 

repassando integralmente altas de custo. 

“Com esse grande aumento, quando os 

moinhos forem às compras, certamente 

vai haver pressão.” 

 

Quando o trigo sobe, o milho, que é o 

grão substituto, vai de carona, 

observa Paulo Molinari, analista de 

milho da Safras & Mercado. 

/COLABORARAM ISADORA 

DUARTE, LUCIANA DYNIEWICZ 

E THAÍS BARCELLOS 

 

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

ias/geral,materia-prima-petroleo-

milho-trigo-ucrania-russia-guerra-

economistas,70003996162  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Crédito imobiliário terá 
freada forte com alta de juros 
após acelerar 46% em 2021 
 
Associação do setor também aponta PIB 
menor, desemprego e inflação como 
fatores para redução 

 
Matheus Piovesana, Altamiro Silva 
Junior e Circe Bonatelli, O Estado de 
S.Paulo 
03 de março de 2022 | 10h00 

 
Diante da alta da taxa Selic, 

os bancos e as entidades de 

financiamento ao setor 

imobiliário dão como certa uma 

desaceleração do crédito ao segmento 

neste ano. O incremento dos juros 

elevou as taxas que as instituições 

financeiras cobram dos clientes, e ao 

mesmo tempo, pode frear o ímpeto para 

novos projetos. O ambiente 

de inflação alta também deve reduzir a 

propensão do consumidor a comprar 

imóveis em 2022. 

 

Em 2021, o crédito imobiliário cresceu 

46% no País, chegando a R$ 255 bilhões, 

segundo a Associação Brasileira das 

Entidades de Crédito Imobiliário e 

Poupança (Abecip). Esse crescimento 

foi puxado pelos financiamentos com 

recursos da poupança, que subiram 66% 

em relação a 2020. O financiamento 

via Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) caiu 3%. 

 

Prédio com apartamentos à venda e para 

aluguel; crédito imobiliário cresceu 46% 

no Brasil em 2021  Foto: Werther 

Santana/Estadão 

 

O recorde deve ser renovado em 2022, 

mas sem placar elástico. A Abecip espera 

que o financiamento cresça 2%, com um 

declínio de 5% nas concessões via 

poupança. "Temos um ano de desafios: 

o PIB vai desacelerar, 

o desemprego pode ter um pouco de 

aumento, temos a inflação ainda 

sustentada e níveis de confiança com 

tendência de redução", diz o presidente 

da entidade, José Ramos Rocha Neto. 

 

Nos bancos, a percepção é semelhante. 

"Sem dúvida (vai desacelerar), e a 

redução vem principalmente em função 

do aumento da taxa de juros", afirmou o 

presidente do Itaú Unibanco, Milton 

Maluhy, em entrevista no início do mês. 

Líder no crédito imobiliário para 

pessoas físicas entre os bancos privados, 

o Itaú bateu recordes no segmento em 

2021. 

 

A líder Caixa Econômica Federal é a 

exceção, e enxerga oportunidade de 

ganhar mercado, com crescimento de ao 

menos 10% das concessões neste ano 

graças aos recursos da poupança. "Como 

nós temos no SBPE (Sistema 

Brasileiro de Poupança e 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-sistema-financeiro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercado-imobiliario
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mercado-imobiliario
https://tudo-sobre.estadao.com.br/infla%C3%A7%C3%A3o
https://tudo-sobre.estadao.com.br/abecip-associacao-brasileira-das-entidades-de-credito-imobiliario-e-poupanca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/abecip-associacao-brasileira-das-entidades-de-credito-imobiliario-e-poupanca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/abecip-associacao-brasileira-das-entidades-de-credito-imobiliario-e-poupanca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgts-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico
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/emprego-e-desemprego-trabalho
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itau-banco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/caixa-economica-federal
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Empréstimo) o controle, podemos 

dizer que vamos crescer ao redor de 

10%", disse na quinta-feira, 24, o 

presidente do banco público, Pedro 

Guimarães. Embora tenha perdido 

mercado, a Caixa detém cerca de 35% 

dos depósitos em poupança no Brasil. 

 

Já subiu 
 
No setor imobiliário, a principal 

preocupação dos empresários está 

relacionada ao aumento na taxa de juros 

aos empréstimos da área. Atualmente, 

ela gira em torno de 9% a 10% ao ano. No 

começo de 2021, estava perto de 7% ao 

ano. O aumento se traduz em parcelas 

mais caras para os mutuários e na 

redução de seu poder de compra. 

 

"O aumento na taxa de juros preocupa", 

disse há duas semanas o economista-

chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci. 

Para ele, entretanto, a taxa permanece 

"atrativa" o suficiente para manter a 

liquidez do setor: a após recordes de 

baixa em 2021, voltou a um patamar 

mais próximo das médias históricas com 

que o mercado costuma trabalhar. 

 

"Já tivemos taxas de crédito imobiliário 

com dois dígitos, e nem por isso 

perdemos a pujança nos volumes de 

financiamento", afirma Rocha Neto, da 

Abecip. Um dos fatores que pode frear a 

alta dos juros para os mutuários, na 

avaliação dos bancos, é a "trava" do 

rendimento da poupança. 

 

Quando a Selic ultrapassa 8,5% ao 

ano, a remuneração estaciona em 6,17% 

ao ano mais a taxa referencial (TR). 

Como a Selic está em 10,75% ao ano, a 

alta do custo de financiamento para os 

bancos está dada, ainda que os juros 

básicos da economia voltem a subir, 

como o mercado prevê. 

 

Apetite por projetos 

 
Rocha Neto, da Abecip, afirma que o 

aumento dos juros terá impactos 

diferentes no financiamento à aquisição 

e no à construção. No primeiro caso, o 

consumidor pode concluir que mesmo 

com a parcela maior, a compra 

compensa, especialmente após os 

últimos reajustes de preço dos aluguéis. 

Nos projetos das incorporadoras, 

porém, a elevação das taxas tem efeito 

mais difícil de compensar. 

 

"As taxas (para pessoa física e jurídica) 

estão subindo na mesma proporção, mas 

a pessoa jurídica faz a conta do payback 

(retorno) do projeto. As taxas estão 

juntas, mas essa pequena subida pesa 

mais", diz ele. Segundo Rocha Neto, esse 

efeito se dá não apenas nos 

empréstimos, mas também no 

financiamento ao setor pelo mercado de 

capitais: com juros mais altos, o 

investidor busca remuneração maior, e 

se dispõe a pagar menos por uma cota de 

fundo imobiliário ou uma letra 

imobiliária, por exemplo. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,credito-imobiliario-
2022,70003996517  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

INSS voltará a atender sem 
agendamento 
 
Funcionamento das agências voltará ao 
normal, mas apenas para alguns 
serviços; maioria deve ser pelo Meu 
INSS 

 
2.mar.2022 às 16h48 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
O INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social) vai retomar o atendimento 

presencial nas agências de todo o país 

sem que seja necessário 

fazer agendamento prévio. O chamado 

atendimento espontâneo valerá somente 

para alguns serviços, como o de 

orientação aos segurados, atendimento 

jurídico, para agendamento de serviços e 

emissão de senha para o portal Gov.br. 

 

As normas de funcionamento presencial 

estão na portaria 982, publicada no 

Diário Oficial da União desta quarta-

feira (2). Segundo o documento, a volta 

do atendimento sem agendamento será 

gradual e deve ocorrer de forma que não 

cause filas ou aglomerações externas. 

 

 
Agências do INSS voltaram a funcionar 

na pandemia, mas só para alguns 

serviços - Rivaldo Gomes/Folhapress 

Para ser atendido em uma agência sem 

agendamento, o segurado deverá 

apresentar um documento de 

identificação com foto, para quem tem a 

partir de 16 anos. No caso dos cidadãos 

com menos de 16 anos, a certidão de 

nascimento serve. 

 

Quem tiver apenas o documento 

eletrônico, como RG ou CNH, pode 

apresentá-lo. A portaria informa que ele 

tem a mesma validade de um documento 

físico. Representantes legais e 

procuradores também deverão ser 

identificados. 

 

O atendimento presencial retomará os 

moldes antigos e haverá triagem para o 

acesso à agência da Previdência. Além 

disso, serão distribuídas senhas. O 

atendimento prioritário a idosos deve 

ser respeitado, assegurando direito à 

prioridade especial a quem tem a partir 

de 80 anos. 

 

O cidadão que tiver atendimento 

agendado também precisará gerar uma 

senha no dia marcado. Haverá 

tolerância máxima de 15 minutos de 

atraso para a emissão de senha de 

serviços agendados, respeitando o 

horário de funcionamento das agências. 

O prazo pode ser maior, dependendo da 

decisão do gestor do local. 

 

Segundo a portaria, nos casos em que o 

atendimento não possa ser realizado por 

indisponibilidade momentânea no local, 

pela ausência de profissional, pela 

indisponibilidade de sistemas ou 

qualquer outro motivo cuja causa seja da 

responsabilidade do INSS, os 

atendimentos serão remarcados. 

 

AGÊNCIA FICARAM 
TOTALMENTE FECHADAS POR 
SEIS MESES 
 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
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https://www.gov.br/pt-br
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-dirben/inss-n-982-de-22-de-fevereiro-de-2022-383112438
http://www.folha.com.br/


22 

 

As agências da Previdência Social foram 

fechadas no fim de março de 2020, com 

o avanço da pandemia de coronavírus no 

país. Todos os atendimentos foram 

interrompidos, incluindo a perícia 

médica, que passou a ser feita de forma 

indireta, com a apresentação de 

documentos pelo Meu INSS para quem 

precisava de auxílio-doença. 

 

Em outubro de 2020, o atendimento 

presencial voltou às agências, mas 

apenas para alguns serviços, como a 

perícia médica e a entrega 

de documentos complementares para a 

aposentadoria, no sistema chamado de 

cumprimento de exigência, e com 

horário reduzido por causa da gravidade 

da pandemia. 

 

Durante o período de funcionamento 

com horário reduzido, o atendimento do 

INSS ocorre apenas das 7h às 13h, e só 

com agendamento. Além disso, apenas 

alguns serviços estão incluídos no 

atendimento presencial, como perícia 

médica, cumprimento de exigência, 

avaliação social para ter o BPC 

(Benefício de Prestação Continuada), 

apresentação de defesa, prova de vida 

nos casos em que não é possível resolver 

a situação no banco e para cópia de 

laudos médicos. 

 

O QUE É POSSÍVEL FAZER PELO 
MEU INSS 
 
O INSS oferece, de forma digital e a 

distância, mais de 90 serviços de 

atendimento ao segurado. Dentre eles 

estão pedidos de aposentadoria e 

pensão, agendamento de perícia para 

auxílio-doença e outros benefícios, além 

da liberação de diversos documentos, 

como informe de rendimentos do 

Imposto de Renda e extrato da 

aposentadoria. 

 

Também é possível ser atendimento por 

telefone, na Central 135. Esse 

atendimento ocorre de segunda a 

sábado, das 7h às 22h. Para conseguir os 

serviços, é preciso informar CPF do 

beneficiário. Os aposentados devem 

fornecer o número do benefício. No 

atendimento telefônico, é necessário 

anotar o protocolo que for gerado. 

 

No caso de quem vai usar os serviços 

previdenciários pelo Meu INSS, é 

necessário gerar uma senha de acesso. O 

cadastro é feito pela internet ou celular, 

com o número do CPF do segurado. Será 

necessário responder algumas 

perguntas. 

 

Quem já tenha senha do sistema gov.br 

pode usar o Meu INSS informando esses 

dados. Dentre os serviços mais buscados 

no portal previdenciário estão o extrato 

de pagamento do benefício, o extrato do 

empréstimo consignado e Cnis, que é o 

extrato de contribuição dos 

trabalhadores com toda a vida laboral e 

contributiva. 

 

No Meu INSS é possível ainda simular o 

valor de uma futura aposentadoria e 

solicitar o pagamento de benefício não 

recebido, quando o cidadão não sacou os 

valores por algum motivo e o dinheiro 

voltou para os cofres da Previdência. 
 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/inss-voltara-a-atender-
sem-agendamento.shtml  
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Economia 

EUA avaliam sanções a fluxos 
de petróleo e gás da Rússia 
 
Casa Branca afirma que está aberta a 
tomar medidas contra setor energético 
russo, mas impactos globais pesam 
 

2.mar.2022 às 20h59 
Doina ChiacuTimothy Gardner 
WASHINGTON | REUTERS 
 
Os Estados Unidos estão abertos a 

impor sanções aos fluxos de petróleo e 

gás da Rússia, mas atacar suas 

exportações agora poderia 

beneficiar Moscou, disse a Casa Branca 

nesta quarta-feira (2), quando os preços 

do petróleo atingiram um novo pico de 

11 anos e as interrupções no 

fornecimento aumentaram. 

 

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a 

Casa Branca impôs sanções às 

exportações de tecnologias para as 

refinarias russas e para o gasoduto Nord 

Stream 2, que não foi inaugurado. Até 

agora não atingiu as exportações de 

petróleo e gás da Rússia, já que o 

governo Biden avalia os impactos nos 

mercados globais de petróleo e nos 

preços de energia nos EUA. 

 

"Não temos um interesse estratégico em 

reduzir a oferta global de energia (...) 

que aumentaria os preços na bomba de 

gasolina para os americanos", disse a 

porta-voz Karine Jean-Pierre em uma 

coletiva de imprensa na Casa Branca. 

 
A secretária de imprensa da Casa 

Branca, Jen Psaki, durante coletiva 

- Kevin Lamarque - 

28.fev.2022/Reuters 

 

O governo americano alertou que poderá 

bloquear o petróleo russo se Moscou 

intensificar a agressão contra a Ucrânia. 

"Está certamente em cima da mesa, mas 

precisamos sopesar quais serão os 

impactos", disse a porta-voz da Casa 

Branca Jen Psaki à MSNBC na quarta-

feira. 

 

O vice-diretor do Conselho Econômico 

Nacional, Bharat Ramamurti, disse à 

MSNBC que a Casa Branca ainda não 

quer tomar uma medida. 

 

"Atacar o petróleo e o gás russos neste 

momento teria um efeito para os 

consumidores americanos e, na verdade, 

poderia ser contraproducente em 

termos de aumento do preço do petróleo 

e do gás internacionalmente, o que 

poderia significar mais lucros para a 

indústria petrolífera russa", disse ele. 

 

"Então não queremos ver isso agora." 

 

O governo Biden se esforçou para dizer 

que ainda não tem como alvo as vendas 

de petróleo russo como parte das amplas 

sanções econômicas que impôs a 

Moscou desde a semana passada. 

 

Mesmo assim, negociantes e bancos 

evitaram as remessas de petróleo russas 

por oleodutos e navios-tanque, para não 
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serem vistos como financiadores da 

invasão, desorganizando os mercados de 

energia. 

 

Alguns legisladores dos Estados Unidos 

pressionaram por uma legislação que, 

segundo analistas, poderia elevar os 

preços da gasolina. 

 

O principal membro democrata e um 

republicano da Comissão de Energia do 

Senado apresentaram um projeto de lei 

que proibiria a importação de petróleo, 

combustíveis líquidos e gás natural 

liquefeito russos. Os Estados Unidos 

importaram em média mais de 20,4 

milhões de barris de produtos brutos e 

refinados por mês da Rússia em 2021, 

cerca de 8% das importações líquidas de 

combustíveis dos EUA, segundo a 

Administração de Informação sobre 

Energia. 

 

O senador democrata Joe Manchin e a 

senadora republicana Lisa Murkowski 

estão trabalhando para obter apoio para 

seu projeto de lei, disse um porta-voz de 

Manchin. 

 

E os Estados Unidos aplicaram sanções 

às refinarias de petróleo da Rússia, 

proibindo a exportação de tecnologias 

específicas, medida que pode dificultar a 

modernização dessas usinas pela Rússia. 

 

Quase uma semana depois que Moscou 

invadiu a Ucrânia, o petróleo bruto dos 

EUA CLc1 terminou a quarta-feira em 

US$ 110,60 por barril, seu maior 

fechamento desde maio de 2011, 

enquanto o benchmark global Brent 

LCOc1 atingiu seu maior nível desde 

junho de 2014, em US$ 112,93. 

 

Enquanto isso, os produtores de 

petróleo da Opep+ reunidos na quarta 

concordaram em manter seus modestos 

aumentos de produção, oferecendo 

pouco alívio ao mercado ou aos 

consumidores. 

 

Na terça-feira, os Estados Unidos e seus 

aliados concordaram em liberar 60 

milhões de barris de reservas de petróleo 

para ajudar a compensar as interrupções 

no fornecimento. 

 

"Queremos minimizar o impacto no 

mercado global... e o impacto dos preços 

da energia para a população americana", 

disse Psaki. "Não estamos tentando nos 

prejudicar, estamos tentando prejudicar 

o presidente Putin e a economia russa." 

 

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

o/2022/03/eua-avaliam-sancoes-a-

fluxos-de-petroleo-e-gas-da-

russia.shtml  
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STJ cria comissão para propor 
regras para escolha de 
membros do TRF-6 
 
3 de março de 2022, 11h11 
 
O Superior Tribunal de Justiça editou a 

Portaria STJ/GP 56/2022, que institui 

comissão temporária destinada a 

apresentar sugestões relativas aos 

procedimentos que a corte deve seguir 

no processo de preenchimento das vagas 

de desembargador federal no Tribunal 

Regional Federal da 6ª Região. 

 

STJSTJ cria comissão para propor regras 

para escolha de membros do TRF-6 

 

A criação do novo tribunal, com sede em 

Belo Horizonte, foi aprovada pelo 

Senado em setembro (o projeto já havia 

passado pela Câmara) e sancionada em 

outubro do ano passado. 

 

De acordo com a portaria, a comissão 

deverá apresentar sugestões para o 

procedimento de formação das listas 

tríplices correspondentes às vagas 

reservadas a advogado e a membro do 

Ministério Público Federal no TRF-6, e 

também para a escolha, por 

merecimento, dos ocupantes das vagas 

destinadas à magistratura de carreira e 

para a promoção, por antiguidade, dos 

juízes mais antigos que vão compor o 

novo tribunal. 

 

Composta por representantes de todas 

as turmas julgadoras do STJ, a comissão 

temporária é integrada pelos ministros 

João Otávio de Noronha, que presidirá 

os trabalhos, em observância ao critério 

de antiguidade, Luis Felipe Salomão, 

Mauro Campbell Marques, Moura 

Ribeiro, Regina Helena Costa e Rogerio 

Schietti Cruz. 

 

A portaria prevê que a comissão 

apresente as suas sugestões ao 

presidente do STJ, ministro Humberto 

Martins, até o dia 31 de março. 

 

Competência do STJ 

 

Nos termos da Lei 14.226/2021, o TRF-

6 será composto por 18 membros, 

oriundos da transformação de 20 cargos 

vagos de juiz federal substituto da 

Justiça Federal da 1ª Região. A lei 

permitiu aos membros do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região optarem 

pela remoção para o TRF-6. As vagas 

restantes serão providas por nomeação 

do presidente da República. 

 

Segundo o artigo 5º da Lei 14.226/2021, 

a Seccional de Minas Gerais da Ordem 

dos Advogados do Brasil e o MPF devem 

apresentar as listas sêxtuplas para o 

preenchimento das vagas reservadas a 

essas duas categorias, cabendo ao STJ a 

escolha dos nomes que formarão as 

respectivas listas tríplices. 

 

Também competem ao STJ a elaboração 

da lista tríplice de membros da 

magistratura de carreira para a escolha 

por merecimento e a indicação dos juízes 

a serem promovidos por 

antiguidade. Com informações da 

assessoria de imprensa do STJ. 
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"Lava jato" transformou 
compartilhamento de prova 
em declínio de competência 
 
3 de março de 2022, 10h33 
Por Danilo Vital 
 
Para continuar investigando o ex-líder 

do PT na Câmara, Cândido Vaccarezza, e 

outros acusados implicados em supostas 

irregularidades na Petrobras, 

procuradores da "lava jato" do Paraná 

interpretaram uma decisão de 

compartilhamento de provas como se 

fosse de declínio de competência por 

parte do Supremo Tribunal Federal. 

 

Ministro Noronha criticou o afã 

punitivista da "lava jato" ao trancar o 

PIC irregular 
Gilmar Ferreira 

 

A manobra foi feita em 2019, à revelia do 

STF, que naquele momento ainda 

decidia se as informações apresentadas 

pelos delatores Jorge Luz e Bruno Luz 

deveriam ser apuradas por inquérito, no 

âmbito da Pet 7.969. 

 

Segundo os delatores, um esquema de 

corrupção teria sido instaurado na 

Petrobras para interferir em favor da 

empresa Sapura em concorrência 

internacional para contratação de navios 

lançadores de linha. Os beneficiários 

seriam os então deputados federais 

Cândido Vaccarezza (PT-SP, à época) e 

Vander Loubet (PT-MS). 

 

A pedido do Ministério Público Federal, 

o ministro Luiz Edson Fachin, relator da 

Pet 7.969, determinou o 

encaminhamento dessas informações à 

13ª Vara Federal de Curitiba, em abril de 

2019. O objetivo especificamente 

definido foi de juntada a um inquérito 

policial já existente que apurava prática 

de outros desvios na Petrobras 

envolvendo Jorge Luz. 

 

Em vez disso, procuradores lavajatistas 

instauraram procedimento 

investigatório criminal (PIC) autônomo 

em julho de 2019. Para tanto, excluíram 

do procedimento o único investigado 

que, naquele momento, mantinha foro 

especial no STF: Vander Loubet. 

 

E em agosto, o grupo de 

procuradores justificou a medida como 

tomada "a partir do declínio de 

competência promovido pelo Supremo 

Tribunal Federal na Pet 7.969". 

 

No Supremo, a Pet 7.969 deu origem ao 

Inquérito 4.798, instaurado em agosto 

de 2019 para apurar a conduta de todos 

os envolvidos, inclusive os que não 

possuíam foro especial. Sem a cisão das 

investigações, a "lava jato" paranaense 

não poderia usar o PIC para investigar as 

mesmas pessoas pelos mesmos fatos, à 

sombra do STF. 

 

Em novembro de 2020, o ministro 

Fachin acolheu pedido do MPF e 

determinou o arquivamento do 

Inq 4.798, por ausência de comprovação 

dos fatos delatados. Enquanto isso, as 

investigações continuaram em 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/stj-tranca-investigacao-aberta-lava-jato-revelia-stf#author
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andamento no Paraná, seguindo o PIC 

aberto irregularmente. 

 

"Lava jato" interpretou decisão de 

compartilhamento de provas do 

ministro Fachin como declínio de 

competência 
Fellipe Sampaio/STF 

 

STJ tranca PIC 

 

Maurício da Silva Carvalho está entre os 

acusados apontados pela "lava jato" 

como operador do esquema na 

Petrobras. Ele constou como alvo do 

inquérito arquivado pelo Supremo e 

seguiu na mira da "lava jato" por meio do 

PIC instaurado pelo MPF paranaense. 

 

Diante disso, impetrou Habeas Corpus 

no Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região pedindo o trancamento das 

investigações. A corte denegou a ordem 

por entender que eventual violação ao 

que foi decidido pelo ministro Fachin só 

poderia ser analisada pelo próprio 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Carvalho recorreu ao Superior Tribunal 

de Justiça, que, em julgamento da 5ª 

Turma em 15 de fevereiro, concedeu a 

ordem para trancar o PIC aberto pela 

"lava jato" e anular todos os atos de 

investigação ou atos judiciais derivados 

de requerimentos nele formulados. 

 

A decisão foi tomada por maioria, 

vencido o relator, o desembargador 

convocado Jesuíno Rissato. O voto 

vencedor foi do ministro João Otávio de 

Noronha, acompanhado pelos ministros 

Ribeiro Dantas, Reynaldo Soares da 

Fonseca e Joel Ilan Paciornik. 

 

Os acusados foram defendidos pelos 

escritórios Bidino & Tórtima, Garcia 

de Souza e Brito Chaves. 

 

Afã punitivista 

 

Segundo Noronha, ao instaurar o PIC, os 

procuradores lavajatistas optaram por 

cindir os fatos narrados na colaboração 

premiada como se fossem titulares dessa 

atribuição. O ministro classificou a 

atitude como "precipitada" e "absurda". 

 

Destacou que, para simular a cisão que 

somente poderia ser realizada pelo 

ministro Fachin, relator da Pet 8.173 e 

do Inq 4.798, os procuradores omitiram 

o nome do único detentor de foro 

privilegiado, o do deputado federal 

Vander Loubet, e definiram como objeto 

do PIC o pagamento de propinas a 

funcionários do segundo escalão. 

 

Para o TRF-4, caberia apenas ao STF 

analisar violação ao que decidiu o 

ministro Luiz Edson Fachin no inquérito 

"oficial" 
Wikimedia Commons 

 

"Que declínio de competência seria esse, 

que ocorreu antes mesmo de o ministro 

Fachin avaliar os fatos narrados pelos 

delatores e determinar a instauração de 
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inquérito em desfavor de todos os 

envolvidos?", indagou, no voto 

vencedor. 

 

"A complexidade dos fatos apurados na 

operação 'lava jato', que teve dezenas de 

ramificações, não justifica a atuação 

descontrolada do órgão acusatório em 

seu afã condenatório", criticou o 

ministro Noronha. 

 

Apontou ainda que a inexistência da 

decisão de declínio de competência pelo 

STF foi usada pelo TRF-4 em desfavor 

do autor do Habeas Corpus. A corte 

regional entendeu que, como os autos 

estão em sigilo no STF, não teria como 

saber se o relator do inquérito havia 

realmente declinado da competência. 

 

"Sigilos de processos matrizes não 

podem, jamais, subtrair ao investigado o 

direito de conhecer a decisão que 

promove declínio parcial de 

competência; não podem ser utilizados 

como escudo para impedir o exercício de 

direitos fundamentais. E, pior, não 

podem jamais ser opostos ao próprio 

Poder Judiciário", pontuou o ministro. 

 

Afirmou que se fosse realmente o caso 

de declínio de competência, a decisão do 

ministro Fachin teria enviado para a 

primeira instância os autos referentes a 

todos os investigados sem foro especial 

no STF, o que não ocorreu. 

 

Concluiu o ministro Noronha que a 

instauração do PIC antes mesmo da 

instauração do inquérito pelos mesmos 

fatos no STF "configurou patente abuso 

de autoridade, ferindo a constitucional 

garantia do investigado de ser 

submetido a procedimento no juízo 

competente". 

 

O truque do MPF foi aplicado em pelo 

menos mais um caso: do 

empresário Wilson Quintella, ex-

presidente do grupo Estre Ambiental. 

 

Clique aqui para ler o acórdão do 

STJ 

RHC 149.836 

  
https://www.conjur.com.br/2022-mar-
03/stj-tranca-investigacao-aberta-lava-
jato-revelia-stf  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/stj-tranca-investigacao-feita-lava-jato.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/stj-tranca-investigacao-aberta-lava-jato-revelia-stf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/stj-tranca-investigacao-aberta-lava-jato-revelia-stf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/stj-tranca-investigacao-aberta-lava-jato-revelia-stf
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TJ-SP revoga preventiva sem 
fato novo contra acusada de 
assassinato 
 
3 de março de 2022, 10h11 
Por Rafa Santos 
 
Embora a sentença condenatória possa 

determinar o recolhimento da ré, como 

em qualquer outra decisão no processo é 

necessária a justificação  dos motivos. A 

simples condenação, portanto, não é o 

bastante para impedir que a sentenciada 

continue, tal como se encontrava 

anteriormente, a defender-se ainda em 

liberdade. 

 

Relator lembrou que prisão sem 

sentença definitiva deve ser exceção, e 

não regra 
123RF 

 

Com base nesse entendimento, o juízo 

da 1ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo deu 

provimento a Habeas Corpus impetrado 

em favor de Regina Filomena Crasovich 

Rachid. 

 

No caso concreto, Regina foi condenada 

pelo assassinato do músico norte-

americano Raymond James Merril, em 

abril de 2006. Ele teria vindo ao país 

para conhecê-la pessoalmente após 

entabularem relações pela internet e 

acabou sendo morto em uma 

emboscada. Ela foi condenada a 30 anos 

de reclusão e teve prisão preventiva 

decretada após o julgamento do 

Tribunal do Júri. 

 

Ao analisar o caso, o desembargador 

Figueiredo Gonçalves apontou que a 

liberdade no curso da ação penal já 

revelou ausência de interesse público na 

custódia cautelar. "Não se pode, num 

momento, entender ausentes os motivos 

para a custódia cautelar e, noutro, 

persistindo as mesmas condições 

anteriores, decretá-la. Sem que se 

antecipe qualquer julgamento definitivo 

sobre a sentença, vê-se que não houve 

fato posterior relevante motivando a 

negativa do apelo, sem recolhimento da 

ré à prisão. Nada impediu que a ora 

paciente respondesse ao processo em 

liberdade", afirmou o magistrado. 

 

Ele reforçou que não houve nenhum fato 

novo e que a prisão sem sentença 

definitiva deve ser exceção, e não regra. 

O entendimento foi seguido por 

unanimidade pelo colegiado. A acusada 

foi representada pelo 

advogado Marcelo Galvão, do 

escritório Galvão e Capucho Advogados. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

2288454-06.2021 

 

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

03/tj-sp-revoga-preventiva-fato-

acusada-assassinato  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/tj-sp-revoga-preventiva-fato-acusada-assassinato#author
https://www.conjur.com.br/dl/decisao-hc-juri.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/tj-sp-revoga-preventiva-fato-acusada-assassinato
https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/tj-sp-revoga-preventiva-fato-acusada-assassinato
https://www.conjur.com.br/2022-mar-03/tj-sp-revoga-preventiva-fato-acusada-assassinato
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Polêmico entre Toffoli e Fux, 
juiz de garantias não tem data 
no STF 
 
A criação e implementação do juiz de 
garantias encontra-se suspensa, sem 
prazo, desde janeiro de 2020, por força 
de uma liminar de Fux. 
 
quinta-feira, 3 de março de 2022 
 
As quatro ADIns que tramitam no STF 

e questionam dispositivos do pacote 

anticrime que criam a figura do juiz das 

garantias permanecem sem data 

definida para julgamento. O presidente 

da Corte, ministro Luiz Fux, deixou o 

tema de fora da pauta do 1º semestre. 

Entenda a seguir toda a polêmica 

envolvendo a questão. 

 

 
STF não deve julgar juiz de garantias no 

1º semestre.(Imagem: Dorivan 

Marinho/STF) 

 

Pacote anticrime - Juiz de 

garantias 

 

A criação do juiz de garantias gera 

polêmica desde que foi sancionada pelo 

presidente Jair Bolsonaro, em 

dezembro de 2019. À época, o então 

ministro da Justiça, o ex-juiz Sergio 

Moro, chegou a defender, em nota, o 

veto à medida, por considerar que ela 

não havia sido suficientemente 

debatida e esclarecida. 

 

De acordo com o projeto aprovado, a 

figura do juiz de garantias seria 

necessária para garantir a 

imparcialidade do juiz que profere a 

sentença, que ficaria livre de vieses 

adquiridos na fase de inquérito. 

 

A medida sofre oposição das principais 

associações de magistrados do país, sob 

os argumentos de que a criação do juiz 

de garantias gerará problemas no 

andamento de processos e na 

efetividade da Justiça, bem como 

resultaria em gastos maiores em um 

cenário de aperto fiscal. 

 

Liminares no STF 

 

A criação e implementação do juiz de 

garantias encontra-se suspensa, sem 

prazo, desde janeiro de 2020, por força 

de uma liminar de Fux. 

 

O tema expôs uma divergência interna, 

uma vez que a decisão de Fux 

suspendeu outra, proferida uma 

semana antes, pelo então presidente da 

Corte, ministro Dias Toffoli. Nessa 

primeira liminar, a implementação do 

juiz de garantias ficaria suspensa por 

apenas seis meses. 

 

À época, Toffoli convocou uma 

entrevista coletiva para anunciar o teor 

de sua decisão. O ministro defendeu a 

constitucionalidade do juiz de 

garantias, afirmando ainda que sua 

adoção não resultaria em nenhum custo 

adicional para o Judiciário. 

 

A decisão de Fux permanece em vigor 

até que o plenário do Supremo julgue o 

mérito sobre a constitucionalidade ou 

não do juiz de garantias. O julgamento, 

porém, permanece sem data marcada e 

não foi incluído na pauta do 1º 

semestre. 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/luiz-fux
https://www.migalhas.com.br/quentes/317601/mantendo-juiz-de-garantias--bolsonaro-sanciona-pacote-anticrime-com-vetos
https://www.migalhas.com.br/quentes/317601/mantendo-juiz-de-garantias--bolsonaro-sanciona-pacote-anticrime-com-vetos
https://www.migalhas.com.br/quentes/317767/amb-e-ajufe-acionam-stf-contra--juiz-das-garantias
https://www.migalhas.com.br/quentes/318969/ministro-fux-suspende-juiz-das-garantias-por-tempo-indeterminado
https://www.migalhas.com.br/quentes/318484/toffoli-suspende-aplicacao-do-juiz-das-garantias-por-180-dias
https://www.migalhas.com.br/quentes/318484/toffoli-suspende-aplicacao-do-juiz-das-garantias-por-180-dias
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/dias-toffoli
https://www.migalhas.com.br/
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A última movimentação do caso foi 

uma audiência pública realizada em 

outubro para debater o tema. 

 

 Processos: ADIns 6.298, 6.299, 

6.300 e 6.305 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/360663/polemico-entre-toffoli-e-fux-
juiz-de-garantias-nao-tem-data-no-stf  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/353413/juiz-de-garantias-audiencia-publica-no-stf-sera-nos-dias-25-e-26-10
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5840274
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5840373
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5840552
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5844852
https://www.migalhas.com.br/quentes/360663/polemico-entre-toffoli-e-fux-juiz-de-garantias-nao-tem-data-no-stf
https://www.migalhas.com.br/quentes/360663/polemico-entre-toffoli-e-fux-juiz-de-garantias-nao-tem-data-no-stf
https://www.migalhas.com.br/quentes/360663/polemico-entre-toffoli-e-fux-juiz-de-garantias-nao-tem-data-no-stf
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PGR é contra vedação de 
videoconferência em 
audiência de custódia 
 
Manifestação de Augusto Aras foi em 
ação ajuizada pela Conamp contra 
dispositivos do pacote anticrime. 
 
quinta-feira, 3 de março de 2022 
 
O procurador-geral da 

República, Augusto Aras, requereu 

que o STF acate pedido apresentado em 

ADIn e altere três pontos do chamado 

pacote anticrime (lei 13.964/19). 

Proposta pela Conamp - Associação 

Nacional dos Membros do Ministério 

Público, a ação questiona aspectos 

como o que proíbe a utilização de 

videoconferência em audiências de 

custódia e o que impede a instalação 

noturna de dispositivos de captação 

ambiental em lugares considerados 

"casa" para fins penais, mesmo quando 

determinada de forma fundamentada 

pelo juiz. As regras introduzidas pela lei 

questionada no CPP e na 

lei 9.296/96 contrariam jurisprudência 

da Suprema Corte, conforme pontuou o 

PGR na manifestação. 

 

Em relação à vedação do uso do 

instrumento de videoconferência em 

audiências de custódia - prevista na 

parte final do art. 3º-B, § 1º, do CPP - o 

procurador-geral defende a declaração 

de inconstitucionalidade. Por lei, essas 

audiências devem ser realizadas em até 

24 horas após a prisão, contando com a 

presença do juiz, de representantes do 

MP e da defesa do preso. 

 

Para Aras, a possibilidade de utilização 

da videoconferência atende à urgência 

da situação processual e promove a 

prestação jurisdicional efetiva. 

Conforme a manifestação do PGR, a 

audiência de custódia é uma 

oportunidade para que o preso possa 

falar diretamente com a autoridade 

judicial, antes mesmo do 

interrogatório, ato processual que pode 

levar meses. 

 

 
Augusto Aras se manifestou em ação 

que questiona o pacote 

anticrime.(Imagem: Fellipe Sampaio 

/SCO/STF) 

 

No parecer se esclarece que o objetivo 

não é reconhecer a videoconferência 

como regra para as audiências de 

custódia, mas impedir o engessamento 

da gestão administrativa e financeira do 

Poder Judiciário e do MP, em 

descompasso com os artigos 99 e 127 

da CF. 

 

Além disso, Augusto Aras alega violação 

do princípio da proporcionalidade 

diante dos efeitos práticos da proibição 

absoluta, uma vez que o uso da 

tecnologia pode viabilizar o respeito ao 

prazo de 24h, em situações 

excepcionais e justificadas, quando 

presente uma das hipóteses do art. 185, 

§ 2º, do CPP. O documento cita dados 

do CNJ, segundo os quais, entre 2015 e 

2021, foram realizadas 679,6 mil 

audiências de custódia no Brasil. 

 

O procurador-geral recorda que a 

vedação absoluta de videoconferências 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/augusto-aras
https://www.migalhas.com.br/quentes/317601/mantendo-juiz-de-garantias--bolsonaro-sanciona-pacote-anticrime-com-vetos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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para audiências de custódia é 

incompatível com o devido processo 

legal, conforme acentuou o ministro 

Nunes Marques na decisão cautelar da 

ADIn 6.841. A manifestação do MPF 

também destaca que a autorização legal 

para a utilização de videoconferência 

em interrogatório de pessoa presa está 

prevista no art. 185, § 2º, do CPP, em 

situações excepcionais e justificáveis, e 

sua constitucionalidade foi reconhecida 

pelo STF no HC 149.083. 

 

Captação ambiental em casa 

 

Em relação à captação ambiental e 

inviolabilidade de domicílio, o parecer é 

pela procedência da ADIn 6.919 apenas 

em relação ao trecho que trata da 

interpretação que impede a ponderação 

no caso concreto, por parte do julgador. 

A lei 13.964/19 criminalizou tanto a 

captação ambiental/vigilância 

eletrônica sem autorização judicial 

quanto a devassa ilegal do sigilo 

relacionado à medida. Também 

estabeleceu procedimento próprio para 

a captação ambiental/vigilância 

eletrônica, previu a possibilidade de 

aplicação subsidiária das regras 

aplicáveis à interceptação telefônica e 

telemática e deixou expresso que "não 

há crime se a captação é realizada por 

um dos interlocutores". 

 

O MPF explica que a consignação 

textual da casa como asilo inviolável 

não pode inviabilizar a obtenção de 

provas essenciais à apuração de fatos 

criminosos graves. Por isso, Aras 

opinou pela declaração de 

inconstitucionalidade de toda a parte 

final do § 2º do art. 8º-A da lei 

9.296/96, frisando que a finalidade da 

captação ambiental é permitir a 

apuração de condutas graves em que a 

relativização da inviolabilidade 

domiciliar, da intimidade e do sigilo das 

comunicações é o único meio eficaz 

para elucidação fática, cabendo ao 

magistrado proceder à fundamentação 

que ampare a utilização de meio 

especial de produção de prova. 

 

Gravação ambiental para uso da 

defesa 

 

A Conamp também questiona a 

expressão "em matéria de defesa" 

(parágrafo 4º do artigo 8º-A da lei 

9.296/96) na redação dada pela lei 

13.964/19, por entender que o texto 

viola o devido processo legal. O 

dispositivo em análise foi objeto de veto 

presidencial, posteriormente 

derrubado pelo Congresso Nacional. O 

posicionamento recebeu parecer 

favorável do PGR, para quem o 

emprego da captação ambiental, 

realizada por um dos interlocutores, 

tanto em matéria de defesa quanto com 

vistas à elucidação criminosa por parte 

da acusação, promove o interesse 

público e a persecução penal, desde que 

comprovada a justa causa e a higidez do 

material. 

 

De acordo com o parecer do PGR, ao 

julgar o RE 583.937 (Tema 237 da 

repercussão geral), o STF decidiu pela 

validade da prova produzida por meio 

de gravação ambiental realizada por um 

dos interlocutores, sem o conhecimento 

do outro. Aras também cita o RE 

583.937, com repercussão geral, no 

qual o Supremo reconheceu ser lícita a 

prova resultante desse tipo de gravação 

por entender que "quem revela 

conversa da qual foi partícipe, como 

emissor ou receptor, não intercepta, 

apenas dispõe do que também é seu e, 

portanto, não subtrai, como se fora 

terceiro, o sigilo à comunicação". 

 

Para ilustrar a importância da captação 

ambiental realizada por um dos 

https://www.migalhas.com.br/quentes/347752/nunes-libera-realizacao-de-audiencias-de-custodia-por-videoconferencia
https://www.migalhas.com.br/quentes/347752/nunes-libera-realizacao-de-audiencias-de-custodia-por-videoconferencia
https://www.migalhas.com.br/quentes/347752/nunes-libera-realizacao-de-audiencias-de-custodia-por-videoconferencia
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interlocutores, o parecer traz exemplos 

de crimes que ocorrem às escondidas, 

como estupro, maus-tratos a idosos, 

violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Delitos que dificilmente podem 

ser esclarecidos por técnicas comuns de 

investigação - oitiva de testemunhas 

oculares, gravação por câmeras de 

segurança, busca e apreensão. 

 

Nesse sentido, explica o PGR, invalidar 

gravações ambientais ou desprezá-las 

quando verificada integridade das 

provas, apenas por serem usadas pela 

acusação e não pela defesa, é 

incompatível com o princípio da 

igualdade, inviabiliza a paridade de 

armas no contexto do processo penal e 

tem o potencial de gerar a impunidade 

de ofensores cuja resposta estatal é 

imperiosa. 

 

 Processo: ADIn 6.919 

 

Veja a íntegra da manifestação. 

 

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

/360654/pgr-e-contra-vedacao-de-

videoconferencia-em-audiencia-de-

custodia  

 

Retorne ao índice 
  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6207281
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/853135D21E29C4_manifestacao-pgr.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/360654/pgr-e-contra-vedacao-de-videoconferencia-em-audiencia-de-custodia
https://www.migalhas.com.br/quentes/360654/pgr-e-contra-vedacao-de-videoconferencia-em-audiencia-de-custodia
https://www.migalhas.com.br/quentes/360654/pgr-e-contra-vedacao-de-videoconferencia-em-audiencia-de-custodia
https://www.migalhas.com.br/quentes/360654/pgr-e-contra-vedacao-de-videoconferencia-em-audiencia-de-custodia
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STJ define competência para 
julgar injúria em mensagem 
na internet 
 
Para os ministros, injúria se consuma 
onde a vítima toma conhecimento da 
ofensa. 
 
quinta-feira, 3 de março de 2022 
 
O crime de injúria praticado na 

internet, por meio de mensagem 

privada que só é vista pelo remetente e 

pelo destinatário, é consumado no local 

em que a vítima toma conhecimento do 

conteúdo ofensivo. Esse foi o 

entendimento da 3ª seção do STJ ao 

julgar conflito de competência 

envolvendo a 4ª vara Federal de 

Campina Grande/PB e a 12ª vara do 

Juizado Especial Criminal Federal de 

Brasília/DF. 

 

Durante investigação para a apuração 

de crime de injúria, o juízo brasiliense 

declinou da competência, sob o 

fundamento de que o processo deveria 

ser julgado em Campina Grande, pois o 

conteúdo supostamente ofensivo teria 

sido incluído na internet a partir de 

uma localidade sob a jurisdição daquele 

juízo - que seria, por isso, o local de 

consumação da infração penal. 

 

Por outro lado, o juízo paraibano, 

suscitante do conflito no STJ, 

argumentou que o crime teria sido 

praticado por meio de aplicativo de 

troca de mensagens privadas entre 

usuários e que o conteúdo não ficou 

disponível para visualização de 

terceiros. Assim, como o acesso à 

mensagem era possível apenas para as 

duas pessoas envolvidas na 

comunicação privada, o delito teria sido 

consumado no local no qual a vítima 

tomou conhecimento dela. 

 

 
STJ define competência para julgar 

injúria em mensagem na 

internet.(Imagem: Rafael Luz/STJ) 

 

Ofensa em mensagem privada, 

não acessível a terceiros 

 

A relatora do conflito de competência 

no STJ, ministra Laurita Vaz, lembrou 

que a jurisprudência do STJ considera 

competente para julgar ação por crime 

contra a honra, em regra, o juízo do 

local em que a vítima tomou 

conhecimento da ofensa. Porém, 

segundo ela, na hipótese de delito 

praticado pela internet, a consumação - 

que determina a competência para o 

julgamento - se dá no local onde o 

conteúdo ofensivo foi incluído na rede. 

 

Esse último entendimento, destacou a 

magistrada, se aplica apenas aos casos 

em que a publicação é possível de ser 

visualizada por terceiros, 

indistintamente, a partir de sua 

veiculação, mas esta não era a situação 

do conflito analisado. 

 

"Embora tenha sido utilizada a 

internet para a suposta prática do 

crime de injúria, o envio da mensagem 

de áudio com o conteúdo ofensivo à 

vítima ocorreu por meio de aplicativo 

de troca de mensagens entre usuários 

em caráter privado, denominado 

Instagram Direct, no qual somente o 

autor e o destinatário têm acesso ao 

https://www.migalhas.com.br/
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seu conteúdo, não sendo para 

visualização por terceiros, após a sua 

inserção na rede de computadores." 

 

Acompanhada de forma unânime pela 

3ª seção, Laurita Vaz aplicou o 

entendimento geral de que o crime de 

injúria se consuma no local onde a 

vítima tomou conhecimento da ofensa e 

fixou a competência para o processo em 

Brasília. 

 

 Processo: CC 184.269 

 

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

tes/360672/stj-define-competencia-

para-julgar-injuria-em-mensagem-

na-internet  

 
Retorne ao índice 
  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=CC184269
https://www.migalhas.com.br/quentes/360672/stj-define-competencia-para-julgar-injuria-em-mensagem-na-internet
https://www.migalhas.com.br/quentes/360672/stj-define-competencia-para-julgar-injuria-em-mensagem-na-internet
https://www.migalhas.com.br/quentes/360672/stj-define-competencia-para-julgar-injuria-em-mensagem-na-internet
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Nova resolução da ANTT 
sobre mediação e arbitragem: 
o que mudou e por quê? 
 
Alterações promovidas pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres são 
bem-vindas 
 
CLARISSA MARCONDES MACÉA 
03/03/2022 05:20 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

A Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) editou, no último dia 

3 de fevereiro, a Resolução nº 

5.960/2022, alterando algumas regras 

procedimentais previstas na Resolução 

nº 5.845/2019 para autocomposição e 

arbitragem no âmbito da autarquia. As 

novas regras entraram em vigor nesta 

terça-feira (1º). Foram três os principais 

focos de mudança, que teve por diretriz 

o alinhamento das normas 

regulamentares da ANTT a outros 

diplomas normativos. 

 

A primeira alteração consiste na 

exclusão da expressão “controvérsias 

advindas da execução de garantias” do 

rol dos direitos patrimoniais disponíveis 

sujeitos ao procedimento de Solução de 

Controvérsias em que é parte a ANTT. A 

mudança é apenas textual, e as referidas 

controvérsias seguem sendo arbitráveis. 

 

O objetivo foi adequar o texto da 

Resolução nº 5.845/2019 ao do Decreto 

Federal nº 10.025/2019, que disciplina 

regras aplicáveis a arbitragens nos 

setores de infraestrutura em âmbito 

federal. A alteração foi justificada pelo 

entendimento de que o rol dos direitos 

patrimoniais disponíveis arbitráveis, 

constante do Decreto Federal nº 

10.025/2019, é exemplificativo, e que 

o “inadimplemento de obrigações 

contratuais”, do qual decorre a execução 

de garantias, já consta explicitamente da 

relação de direitos arbitráveis prevista 

tanto no Decreto Federal nº 

10.025/2019 quanto na própria 

Resolução nº 5.845/2019. A menção às 

“controvérsias advindas da execução de 

garantias” seria, assim, redundante, de 

maneira que poderia ser suprimida sem 

perda de conteúdo. Na prática, portanto, 

nada muda. 

 

A segunda modificação concerne à 

publicidade das informações no 

procedimento arbitral. A redação 

original da Resolução nº 5.845/2019 

previa que as informações seriam 

“públicas e de livre acesso”. O novo texto 

alinhou o tema às diretrizes 

estabelecidas no Decreto Federal nº 

10.025/2019, na Lei de Acesso à 

Informação (LAI) e na Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), estipulando 

que as informações no processo arbitral 

serão públicas, ressalvadas aquelas 

necessárias à preservação de segredo 

industrial ou comercial e aquelas 

consideradas sigilosas pela legislação 

brasileira. 

 

Quanto ao rol dos documentos a serem 

divulgados no site da agência, houve 

uma significativa redução para 

determinar sejam disponibilizados 

https://www.jota.info/autor/clarissa-marcondes-macea
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somente o termo de arbitragem, as 

decisões e sentenças do Tribunal 

Arbitral. O objetivo da mudança foi 

restringir a divulgação pela agência de 

algumas peças da arbitragem, 

notadamente das provas produzidas, 

para preservar informações estratégicas 

empresariais relevantes, protegidas em 

sigilo por lei. Determinou-se, ademais, 

que, nas arbitragens institucionais, 

caberá à Câmara Arbitral disponibilizar 

o acesso a outras informações não 

publicadas no site da agência (tais como 

as principais manifestações das partes), 

ressalvadas aquelas cujo sigilo tenha 

sido decretado pelo Tribunal Arbitral. 

Também se estipulou que a agência não 

está vedada de divulgar as referidas 

informações em seu sítio eletrônico. 

 

Por fim, a terceira mudança introduzida 

pela nova Resolução foi a revogação do 

parágrafo 8º do texto original, o qual 

previa que o processo de mediação 

envolvendo a ANTT seria considerado 

sigiloso desde o protocolo do pedido. O 

sigilo então estabelecido tinha por 

fundamento o artigo 33 da Lei nº 

13.140/2015, que determinava a 

aplicação do procedimento de mediação 

entre particulares – no qual a 

confidencialidade é regra – à 

Administração Pública, enquanto não 

fossem criadas as câmaras de mediação 

em sede dos órgãos da advocacia 

pública. Com a criação da Câmara de 

Mediação e de Conciliação da 

Administração Federal, pelo Decreto nº 

10.608/2021, a agência entendeu por 

bem revogar a previsão de sigilo, para 

seguir o procedimento da referida 

Câmara, a qual deverá observar, no 

tocante à publicidade, a disciplina da Lei 

de Acesso à Informação e da Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

 

As alterações são bem-vindas, 

considerando, como já ponderamos 

neste JOTA[1], que algumas das regras 

editadas por entes públicos sobre 

mecanismos de solução de controvérsias 

envolvendo a Administração Pública 

guardam diferenças relevantes, 

notadamente quanto à publicidade. O 

aumento do número de arbitragens e 

mediações envolvendo o Poder Público 

deve também dar ensejo à maior 

regulamentação sobre o tema pelas 

Câmaras que administram os 

procedimentos e à pactuação pelas 

partes de regras a respeito. 

 
[1] https://www.jota.info/opiniao-

e-analise/colunas/elas-no-

jota/publicidade-arbitragem-

administracao-publica-21102021 
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Carf: erro no sujeito passivo 
gera nulidade do auto de 
infração por vício formal 
 
Caso em questão, envolvendo a Net São 
Paulo Ltda, foi uma exceção em razão 
de sua peculiaridade 
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comentários 

Sede do Carf. Crédito: JOTA Imagens 

 

Por cinco votos a três, os conselheiros da 

3ª Turma da Câmara Superior do 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) entenderam que um erro 

de identificação do sujeito passivo na 

autuação fiscal gerou nulidade do auto 

de infração por vício formal. No 

entendimento do colegiado, a 

fiscalização teve motivo plausível que a 

levou a cometer o erro, devendo ser 

anulado o lançamento, mas com 

possibilidade de nova autuação. 

 

Quando há erro no processo de 

formação do lançamento fiscal há duas 

hipóteses de enquadramento: o vício 

formal, que ocorre quando o defeito for 

provocado por descumprimento de 

formalidades indispensáveis à existência 

do lançamento fiscal, mas que tenha 

motivação. Já o vício material ocorre 

quando há o erro de elemento essencial 

sem motivo. Somente se caracterizada a 

primeira hipótese, o auto de infração é 

anulado com possibilidade de o fisco 

proceder novo lançamento. 

 

O caso em questão, envolvendo a Net 

São Paulo Ltda, é uma exceção em razão 

de sua peculiaridade. Isso porque já é 

pacificado na Câmara Superior que o 

erro na identificação do sujeito passivo 

deve provocar nulidade do auto de 

infração por vício material. O 

entendimento está presente nos 

acórdãos 9101-001.705, 9303-011.707 e 

9303-011.573. 

 

O contribuinte foi autuado por receber 

transferências de valores por empresas 

do mesmo grupo para o pagamento de 

despesas comuns, operação que a 

fiscalização entendeu que se 

caracterizaria como mútuo, resultando 

na incidência de IOF. 

 

Para o contribuinte o auto de infração é 

nulo por vício material, uma vez que ele 

teria sido alvo de incorporação por outra 

empresa do grupo um ano antes do 

lançamento fiscal, devendo ser autuada 

a incorporadora, e não a incorporada. O 

argumento foi baseado no artigo 142 do 

Código Tributário Nacional (CTN). 

Porém, a Procuradoria da Fazenda 

Nacional alegou que na época do 

lançamento fiscal o contribuinte não 

tinha alterado o CNPJ. 

 

Para o relator, conselheiro Jorge Olmiro 

Lock Freire, “na hipótese em comento, 

houve erro na identificação do sujeito 

passivo, mas que, todavia, não pode ser 

considerada como de natureza material, 

pois se assim fosse, estaria se afirmando 

que o fato jurídico não existiu”. 

 

https://www.jota.info/autor/mariana-ribasjota-info
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Ou seja, para ele, a infração foi praticada 

pelo contribuinte, que apenas mudou de 

CNPJ, portanto deve ser mantido o 

lançamento, apenas fazendo as devidas 

correções. O julgador considera que o 

caso demonstra motivo do erro 

cometido e não prejudica o real sujeito 

passivo de se defender. Quatro 

conselheiros o acompanharam. 

 

A conselheira Tatiana Midori Migiyama 

abriu divergência. Para ela, o erro na 

identificação do sujeito passivo atinge 

um dos elementos essenciais para o 

lançamento fiscal e, portanto, deveria 

ser enquadrado como vício material, 

resultando na anulação do auto de 

infração, independentemente da 

existência ou não da motivação. Outras 

duas conselheiras a acompanharam. 

 

O processo é o de número 

10314.726343/2014-21. 
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Crédito: Diego Gurgel/Fotos Públicas 

 

Não é novidade que as agências 

reguladoras do setor de saneamento 

básico, nos termos da Lei 

11.445/2007, devem possuir 

independência decisória e autonomia 

administrativa, financeira e 

orçamentária, observados os princípios 

da tecnicidade e transparência. Não 

obstante a importância estratégica das 

agências regulatórias, a maneira mais 

eficaz para o atingimento das arrojadas 

metas de universalização é por meio de 

uma regulação setorial que garanta a 

competência normativa aliada a 

ferramentas de fiscalização que 

objetivem o aumento dos índices de 

cobertura dos serviços de água e esgoto 

no Brasil. 

 

Em levantamento recente realizado pela 

Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA), foram 

identificadas mais de 70 agências 

reguladoras infranacionais, com 

variados níveis de maturidade 

regulatória e diferentes atribuições. Fato 

é que as agências foram criadas sob 

modelos jurídicos diversos (municipais, 

intermunicipais e estaduais), os quais 

apresentam fragilidades e 

singularidades, além de – em regra – 

serem dotadas de baixa capacidade 

institucional. 

 

Nessa esteira, estudo elaborado pelo 

Instituto Trata Brasil em parceria com a 

KPMG [1] apresentou o Índice de 

Qualidade das Agências Reguladoras, 

considerando oito critérios (i.e. 

governança, finanças, quadro de pessoal 

e capacitação, processos de tomada de 

decisão, agenda regulatória, regulação 

técnica, regulação econômica, 

transparência e controle social). Ainda 

que tenha sido considerado um universo 

restrito de entidades [2], o maior índice 

(86,25%) foi alcançado por uma agência 

intermunicipal e, no geral, os melhores 

resultados foram das agências 

intermunicipais, seguidos das agências 

estaduais e municipais. Como esperado, 

os menores índices coincidem com as 

regiões com menores índices de 

cobertura dos serviços – Norte e 

Nordeste. 

 

É crítico o diagnóstico geral quanto ao 

corpo técnico e capacitação das 

agências, em especial no que diz respeito 

às agências municipais, tópico relevante 

para a efetiva incorporação das normas 

de referência da ANA pelos órgãos 

infranacionais, bem como a baixa 

adesão das agências aos procedimentos 

e boas práticas previstos na Lei 

13.848/2019, como a utilização de 

métodos de Análise de Impacto 

Regulatório (AIR) para os processos 

decisórios. O estudo observou que 

https://www.jota.info/autor/mariana-saragoca-2
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https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulacao-os-desafios-de-um-ambiente-regulatorio-heterogeneo-03032022#respond
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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somente 36% das agências analisadas 

exige que a alta direção possua 

experiência em saneamento básico e 

somente 29% exige experiência prévia 

em regulação. 

 

Resta claro que, com o início da atuação 

da ANA, muitas das agências 

infranacionais deverão se reinventar 

para conseguir prestar os serviços 

fiscalizatórios de forma efetiva, sendo 

fundamental a cooperação de todos os 

atores envolvidos. Muito além da 

regulação tarifária, a atividade de 

monitoramento da qualidade dos 

serviços por meio dos indicadores do 

Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) será ferramenta 

essencial para o atingimento das metas 

de universalização e avaliação dos 

prestadores de serviço. 

 

Além do aprimoramento da regulação 

discricionária, ao editar a Lei 

14.026/2020, o legislador teve por 

intenção aperfeiçoar a chamada 

regulação por contrato (regulation by 

contract), particularmente ao 

determinar que os contratos deverão 

conter cláusulas essenciais, como 1) 

metas de expansão; 2) matriz de risco; 3) 

metodologia de cálculo de indenização, 

4) mecanismos de reequilíbrio; e 5) 

resolução de conflitos, em consonância 

com as normas de referência referentes 

à padronização dos instrumentos 

contratuais a serem editadas pela ANA. 

 

Não obstante as discussões em curso no 

setor sobre as formas de adequação e 

aditamento dos contratos legados (e.g. 

contratos de programa e contratos de 

concessão anteriores ao Novo Marco 

Regulatório), fato é que os novos 

contratos deverão observar as boas 

práticas do setor e as normas 

supervenientes a serem publicadas pela 

ANA. No que tange à operação, os 

instrumentos deverão prever 

indicadores de qualidade/desempenho e 

hipóteses de interrupção dos serviços, 

assim como as metas de investimento. 

Quanto à viabilidade econômico-

financeira, os contratos deverão dispor 

sobre a estrutura tarifária, receitas 

extraordinárias, reajustes/revisões e 

alocação de riscos. 

 

O novo arcabouço legal estabeleceu que 

caberá à ANA elaborar normas de 

referência para a regulação dos serviços 

públicos de saneamento básico por seus 

titulares e suas entidades reguladoras e 

fiscalizadoras – outra frente relevante 

para a maturidade regulatória do setor. 

Uma das mais aguardadas é a norma de 

referência referente aos modelos de 

regulação tarifária. Embora exista a 

necessidade de uma modelo tarifário 

que gere incentivos suficientes à 

universalização para cada tipo de 

prestador, são diversas as 

peculiaridades que deverão ser 

observadas pela ANA, para além dos 

elementos que devem ser refletidos no 

fluxo de caixa descontado (FCD) 

estimado para o cálculo da tarifa. 

 

Em linhas gerais, apesar de ainda não 

ser possível determinar o teor mínimo 

da norma, considerando o cenário 

setorial diversificado, imagina-se que a 

Agência irá considerar modelos 

híbridos, utilizando como base métodos 

de regulação por incentivos (yardstick 

competition e price-cap) e regulação 

por custos (taxa de retorno). A 

expectativa é de que a norma consiga 

equalizar e convergir os diversos 

cenários de modelos tarifários, 

contemplando casos de 

desverticalização dos serviços (produção 

e distribuição de água), sobreposição de 

custos administrativos, aplicação de 

fatores de eficiência (fator x) e reportes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm
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de informação contábil (contabilidade 

regulatória), por exemplo. 

 

A receita para o sucesso da regulação do 

setor de saneamento básico perpassa a 

necessidade de incorporação de práticas 

utilizadas por setores mais maduros e 

consolidados como benchmarking para 

a estruturação de uma regulação setorial 

responsiva para o saneamento. 

 

Portanto, como consequência do 

aumento da participação privada no 

setor e do novo formato de contratação, 

o nível de exigência dos reguladores 

também será desafiado e, neste 

contexto, o papel da ANA é de 

fundamental importância para elevar e 

consolidar as expertises técnicas das 

agências locais e regionais. 

 

 
[1] “Qualidade da Regulação do 

Saneamento no Brasil e Oportunidades 

de Melhoria” 

<https://tratabrasil.org.br/pt/est

udos/estudos-itb/itb/qualidade-

da-regulacao-do-saneamento-no-

brasil-2022-02-03-16-06-05>. 

 
[2]  Para elaboração do relatório, foram 

ouvidos 15 entes regulatórios, sendo 5 

Municipais; 05 Intermunicipais e 05 

Estaduais. Em conjunto, as agências 

regulam os serviços de saneamento para 

39 milhões de pessoas (19% da 

população do Brasil). 
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Brasil 

PIB deve ter crescido 4,5% 
em 2021 com ritmo em alta 
no fim do ano 
 
Atividade nos últimos meses de 2021 
deve deixar uma “herança estatística” 
de 0,1% para este ano 
 
Por Anaïs Fernandes e Marta 
Watanabe — De São Paulo 
02/03/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Ross: “jeitão meio positivo” de 

dezembro não deve se sustentar para 

2022 — Foto: Claudio Belli 

 

A economia brasileira deve ter fechado 

2021 com um ritmo mais acelerado em 

novembro e dezembro, compensando o 

fraco desempenho de outubro. No ano, o 

crescimento do PIB deve ter chegado a 

4,5%, após o tombo de 3,9% com a 

pandemia em 2020. Para este ano, as 

expectativas ainda podem ser afetadas, a 

depender da evolução e dos reflexos da 

guerra entre Rússia e Ucrânia. 

 

Pesquisa do Valor com 67 instituições 

financeiras e consultorias mostra uma 

projeção mediana de alta de 0,2% para o 

PIB do quarto trimestre de 2021, em 

relação aos três meses imediatamente 

anteriores, feito o ajuste sazonal. No 

segundo e no terceiro trimestre, houve 

quedas, na margem, de 0,4% e 0,1%, 

respectivamente. 

 

Do lado da oferta, a agropecuária deve 

crescer 6,1% de outubro a dezembro de 

2021, mas o setor vem de quedas 

expressivas nos trimestres anteriores, 

explicadas por eventos climáticos 

adversos e quebras de safras, o que ainda 

fará o PIB agro cair 0,2% no ano, 

estimam os analistas. 

 

 
A indústria até conseguiu crescer em 

dezembro, mas não deve ser suficiente 

para impedir uma retração no quarto 

trimestre de 2021, de 1,5%, ante o 

terceiro, segundo as estimativas. A 

indústria sofreu ao longo do ano com os 

gargalos nas cadeias produtivas globais. 

Ainda assim, após a contração de 3,4% 

em 2020, a expectativa é que avance 

4,4% em 2021. 

 

Um crescimento mais sustentado, 

porém, deve vir mesmo dos serviços. 

Embora o setor possa desacelerar da alta 

de 1,1% no terceiro trimestre para 0,2% 

no quarto, de acordo com as projeções, 

ele encerraria 2021 com alta de 4,6%, 

após perda de 4,3% no ano anterior. 
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“Boa parte desse resultado do quarto 

trimestre é sustentado por serviços, que 

devem ainda seguir passo de 

recuperação com a vacinação. Mas, para 

o restante, é um quadro anêmico”, diz 

Marcos Ross, economista-chefe do 

Haitong. Ele vê alta de 0,3% para o PIB 

no quarto trimestre de 2021, na 

margem. 

 

Do lado da demanda, nos últimos três 

meses de 2021, apenas o consumo do 

governo (alta de 0,4% ante o terceiro 

trimestre) e importações (1,8%) não 

devem registrar contração. A Formação 

Bruta de Capital Fixo (medida para os 

investimentos) cairia 0,1%, na margem, 

o consumo das famílias perderia 0,1% e 

as exportações recuariam 2,7%. Em 

2021 como um todo, no entanto, os 

investimentos podem avançar 16,6%, 

após caírem 0,5% em 2020, enquanto o 

consumo das famílias subiria 3,4%, 

recuperando apenas parcialmente a 

perda de 5,4% do ano anterior. 

 

O último trimestre de 2021 deve 

confirmar a trajetória de estagnação 

indicada de abril a setembro, diz Luis 

Otavio Leal, economista-chefe do Banco 

Alfa, que prevê alta para o período em 

linha com a mediana de 0,2%. Ele 

trabalha com uma composição diferente, 

no entanto, de crescimento na 

agropecuária, mas também nos 

investimentos. Ambos avançariam por 

causa da baixa base de comparação. 

Como o consenso, ele vê queda na 

indústria, mas também nos serviços, que 

poderiam ser afetados pela esperada 

contração no consumo das famílias. 

 

Assim como Leal, Flávio Serrano, 

economista-chefe da Greenbay 

Investimentos, diz que os indicadores de 

atividade do quarto trimestre reforçam a 

ideia de esgotamento dos estímulos 

fiscais que ajudaram a evitar perdas 

ainda maiores em 2020. Ele enxerga, no 

entanto, possibilidade de retração, de 

0,1%, do PIB entre outubro e dezembro 

de 2021, na comparação com os três 

meses anteriores. 

 

A depender do PIB desse quarto 

trimestre, a mudança na previsão de 

crescimento do ano passado como um 

todo seria apenas “um ajuste fino”, diz 

Ross, do Haitong. “É determinar se vai 

crescer 4,5% ou 4,6%. Chegou a parecer 

pior, que ficaria abaixo de 4,5%, mas os 

dados de novembro e dezembro 

mostram que, talvez, não. Mas, se 

pensar em uma discussão mais ampla, 

não faz muita diferença.” 

 

O fim de 2021 deve deixar uma “herança 

estatística” de 0,1% para 2022, número 

que já chegou a ser negativo nas contas 

do economista. “É um detalhe para 

melhor, mas mostra que tem um 

problema de crescimento ainda a ser 

resolvido”, diz Ross. Apesar de os 

números de dezembro terem “um jeitão 

meio positivo”, essa não é uma 

percepção que deve se sustentar para 

2022, segundo ele. 

 

“Janeiro, de fato, deve ter perdido um 

pouco de fôlego por causa da ômicron. 

Não foi um tombo grande, o que poderia 

ser esperado até pela dimensão da onda 

em termos de casos. Felizmente, ela se 

mostrou menos virulenta do ponto de 

vista de internações e óbitos, as pessoas 

tiveram um susto inicial, mas não deve 

comprometer a atividade”, diz José 

Pena, economista-chefe da Porto Seguro 

Investimentos. Ele trabalha com PIB 

perto da estabilidade no período e se diz 

cauteloso com o restante do ano. 

 

Numa análise preliminar, economistas e 

bancos consultados pelo Valor avaliam 

que, a economia brasileira neste ano está 

pouco exposta à guerra entre Rússia e 
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Ucrânia e deve ser pouco impactada ao 

menos neste primeiro momento. Mas o 

cenário se confirmará somente se o 

conflito não se estender para outros 

países da Europa. 

 

A pesquisa do Valor aponta um 

crescimento mediano de 0,3% para o 

PIB de 2022. Ross projeta alta de apenas 

0,1% de janeiro a março, em relação ao 

quarto trimestre de 2021, e vê contração 

de 0,4% da atividade brasileira neste 

ano. Os efeitos do aperto monetário ao 

longo de 2021 se mostrarão mais 

evidentes na atividade em 2022 e devem 

ser potencializados pelo alto 

endividamento e pela menor oferta de 

crédito, aponta Serrano, da Greenbay, 

que também vê queda, de 0,5%, do PIB 

neste ano. 

 

Ao mesmo tempo, diz ele, a redução da 

taxa de desemprego não será suficiente 

para produzir crescimento mais forte, e 

a inflação ainda elevada deve corroer o 

poder de compra. “Só não teremos 

resultado pior porque esperamos 

recuperação muito forte da agropecuária 

no primeiro trimestre.” 

 

Leal observa que essa dinâmica de três 

meses iniciais mais fortes, quase que 

definindo o crescimento do PIB no ano, 

deve acontecer em 2022 assim como em 

2021. A diferença, diz, é que, no início do 

ano passado, foi o consumo das famílias 

que impulsionou a economia. O 

economista projeta 0,3% de alta do PIB 

no primeiro trimestre deste ano, na 

margem, com ajuste sazonal. Igual 

variação é estimada para a atividade em 

2022. 

 

Leal lembra que as projeções para este 

ano ainda não incluem a guerra entre 

Rússia e Ucrânia. Ainda é incerto, diz, 

por quanto tempo cotações de 

commodities podem ficar mais elevadas, 

afetando inflação global e doméstica. O 

quadro, acompanhado de câmbio 

desvalorizado em razão da aversão a 

riscos, pode levar a uma taxa de juros 

maior do que a esperada para o ano, 

nota, o que restringiria ainda mais a 

atividade. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/03/02/pib-deve-ter-crescido-45-
em-2021-com-ritmo-em-alta-no-fim-
do-ano.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Manhã no mercado: Petróleo 
se mantém no foco enquanto 
agentes aguardam Powell 
 
Além do movimento das commodities, 
investidores estão atentos à fala do 
presidente do banco central americano 
em meio às tensões da guerra entre 
Rússia e Ucrânia 
 
Por Victor Rezende, Valor — São Paulo 
02/03/2022 08h13  Atualizado há 2 
horas 

 
O ambiente de tensão no Leste Europeu 

continua a prevalecer e, enquanto tropas 

russas cercam algumas das principais 

cidades da Ucrânia, os preços do 

petróleo dão continuidade ao rali dos 

últimos dias e já testam a marca de US$ 

110 por barril. Os mercados brasileiros 

voltam a abrir nesta quarta-feira com 

um pano de fundo de maior tensão 

geopolítica, preços de commodities 

mais altos e fortalecimento do dólar, que 

devem promover algum ajuste nos ativos 

após o Carnaval. 

 

Nos últimos dois dias, quando o 

mercado local esteve fechado, o EWZ, 

principal fundo de índice (ETF) de ações 

brasileiras negociado em Nova York, 

ficou praticamente inalterado em torno 

de US$ 33 e, na manhã desta quarta-

feira, nos negócios do pré-mercado, o 

EWZ subia 0,76%, para US$ 33,15. O 

movimento é amparado, em especial, 

pela procura de ativos ligados a 

commodities. Ontem, o setor de energia 

do S&P 500 foi o único a se manter no 

positivo, ao se beneficiar da disparada 

dos preços do petróleo, que ontem 

ultrapassaram US$ 100 por barril. 

 

Hoje, o movimento vai além - durante a 

sessão asiática, os dois contratos do 

petróleo - WTI e Brent - chegaram a 

superar o nível de US$ 110 por barril. 

 

Com a escalada do petróleo, o foco agora 

se volta aos impactos inflacionários e à 

reação dos bancos centrais, em 

particular o Federal Reserve (Fed, banco 

central americano). Na terça-feira, o 

presidente da distrital de Atlanta do Fed, 

Raphael Bostic, destacou os efeitos 

inflacionários e a pressão “significativa” 

dos preços de energia que deve ser vista 

à frente. Já a presidente da distrital de 

Cleveland, Loretta Mester, também se 

mostrou atenta a potenciais riscos de 

baixa nas perspectivas de crescimento 

devido à tensão entre Rússia e Ucrânia, 

embora também tenha comentado sobre 

o risco altista para a inflação. 

 

É diante de um cenário bastante 

complexo que o presidente do Fed, 

Jerome Powell, participa nesta quarta-

feira de audiência no Comitê de Serviços 

Financeiros da Câmara dos 

Representantes dos EUA, ao meio-dia. 

Antes dele, outros dirigentes, como 

Charles Evans (Chicago) e James 

Bullard (St. Louis) também discursam e 

apontam suas perspectivas para a 

política monetária. À tarde, às 16h, o 

Livro Bege é o principal destaque na 

agenda do dia dos EUA. 

 

 
— Foto: kristinakasp/Pixabay 
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Finanças 

Governo avalia corte no IOF 
sobre operações de crédito, 
segundo fontes 
 
Se for viabilizada, a medida poderá ser 
incluída no pacote de crédito que o 
governo pretende lançar na próxima 
segunda-feira 
 
Por Lu Aiko Otta, Valor — Brasília 
02/03/2022 10h10  Atualizado há 24 
minutos 

 
A área técnica do Ministério da 

Economia avalia a possibilidade 

de cortar o Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) 

sobre operações de crédito, 

informam fontes. 

 

Seria a eliminação do adicional de 

0,38% que passou a ser cobrado em 

2008, para compensar o fim da 

Contribuição Provisória sobre a 

Movimentação Financeira (CPMF). 

 

Se for viabilizada, a medida poderá ser 

incluída no pacote de crédito que o 

governo pretende lançar na próxima 

segunda-feira. Serão R$ 100 bilhões 

para beneficiar empresas com 

faturamento de até R$ 300 milhões ao 

ano. 

 

Mas, disse um integrante da equipe 

econômica, há dúvidas. O corte no IOF 

demandaria a criação de uma nova fonte 

de receitas para repor o que deixar de ser 

arrecadado – algo como R$ 1 bilhão ou 

R$ 2 bilhões, dependendo do alcance. 

 

É uma exigência da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Esse é o 

principal obstáculo à adoção da 

medida. Não há, nos bastidores da 

pasta, discordância quanto ao mérito 

dela. 

 

Assim, buscam-se fontes de receita para 

compensar o corte do IOF, nem que seja 

de forma parcial. Por exemplo, cortar o 

imposto só nas renegociações de dívida. 

Ou deixar livre as transações dos fundos 

garantidores. 

 

A base do pacote de crédito é o aporte de 

recursos no Fundo Garantidor de 

Operações (FGO) e no Fundo 

Garantidor de Investimentos (FGI), que 

deram suporte, respectivamente, ao 

Programa Nacional de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Pronampe) e ao 

Programa Emergencial de Acesso ao 

Crédito (Peac), ambos criados em 2020. 

O Fundo de Aval às Micro e Pequenas 

Empresas (Fampe), administrado pelo 

Sebrae, também poderá receber um 

reforço. 

 

Os R$ 100 bilhões a serem emprestados 

a partir do pacote de crédito são recursos 

dos bancos. Os fundos garantidores são 

os instrumentos que cobrem perdas das 

instituições em caso de inadimplência 

das empresas. 

 

 
real; moeda; dinheiro — Foto: Daniel 

Dan/Pexels 
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Empresas 

Líderes de transporte 
marítimo suspendem reserva 
de carga russa 
 
Decisão da MSC e Maersk exclui 
medicamentos e alimentos e segue 
medidas adotadas por outros grupos 
 
Por Harry Dempsey, Philip Georgiadis e 
Neil Hume — Financial Times 
02/03/2022 05h02  Atualizado há uma 
hora 

 
Os dois maiores grupos de transporte 

marítimo de contêineres do mundo, 

MSC e Maersk, suspenderam as reservas 

de carga de e para a Rússia nesta terça-

feira, com as sanções ocidentais 

desencadeando uma nova onda de 

interrupção nas já pressionadas cadeias 

globais de suprimentos. 

 

A suspensão, que excluiu alimentos e 

medicamentos, seguiu medidas 

parecidas dos grupos concorrentes 

Ocean Network Express e Hapag-Lloyd, 

uma vez que as companhias de 

transporte de contêineres vinham 

tentando evitar o risco de transportar 

cargas colocadas sob sanções ocidentais. 

 

A Maersk informou que as sanções à 

Rússia começam a ter um impacto sobre 

o comércio, provocando atrasos e 

levando à detenção de cargas por 

autoridades alfandegárias. 

 

Isso deverá criar mais gargalos de 

fornecimento à medida que portos de 

todo o mundo continuam muito 

congestionados em razão de uma 

recuperação inesperada da demanda por 

bens durante os “lockdowns” causados 

pela pandemia de covid-19. 

 

Na segunda-feira, o Reino Unido proibiu 

a entrada de todas as embarcações 

russas em seus portos. “Isso está 

piorando ainda mais um período já 

difícil para a logística mundial”, disse 

Peter Sand, analista da Xeneta, um 

grupo de pesquisas de navegação 

baseado em Oslo. 

 

A interrupção também se espalhou para 

o mercado de transporte aéreo de cargas, 

onde executivos do setor esperam um 

aumento dos preços na medida em que 

aviões são forçados a mudar suas rotas. 

 

Uma já existente escassez de aviões 

deverá piorar pela perda de aeronaves 

russas e ucranianas especializadas no 

transporte de grandes mercadorias. “Se 

eles forem deixados de lado agora, você 

estará tirando uma capacidade real do 

mercado. Provavelmente começaremos 

a ver as taxas do transporte de bens 

aumentarem”, disse Neel Jones Shah, 

diretor global de transporte aéreo de 

fretes da corretora Flexport. 

 

As companhias aéreas russas e 

europeias estão quase completamente 

banidas dos céus umas das outras, 

complicando as rotas de voo para aviões 

que entregam bens e matérias-primas da 

Ásia para a Europa. 

 

A indústria naval também enfrenta 

novos problemas por causa das 

dificuldades em trocar as tripulações 

russas e ucranianas que fornecem 14,5% 

dos marinheiros do mundo, segundo a 

International Chamber of Shipping. 

 

Na semana passada a Rússia 

interrompeu o transporte comercial no 

Mar de Azov, enquanto a Ucrânia cessou 

as operações em todos os seus portos, 

incluindo os do Mar Negro em sua costa 

sul. 
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A invasão da Ucrânia também levou as 

seguradoras a cotar prêmios adicionais 

equivalentes a centenas de milhares de 

dólares para cobrir navios que viajam 

para o Mar Negro, contra o perigo de 

serem pegos num fogo cruzado. Três 

navios não militares podem ter sido 

atingidos por mísseis desde que o 

conflito começou. 

 

Em outros lugares, a suspensão dos 

serviços de transporte marítimo está 

aumentando os preços de vários metais 

industriais. 

 

O alumínio, usado em veículos elétricos 

e aviões, subiu 1,8% para o patamar 

recorde de US$ 3.457 a tonelada nesta 

terça-feira. A Rússia responde por cerca 

de 6% do da oferta mundial de alumínio. 

 

Além disso, as taxas dos fretes para 

navios petroleiros aumentaram, com os 

traders apostando que mais petróleo 

será exportado da África ocidental, 

Oriente Médio e EUA para substituir os 

suprimentos russos. 

 

Svein Moxnes Harfjeld, presidente 

executivo adjunto da DHT Holdings, 

uma empresa de navios-tanque, disse 

que as tarifas para os superpetroleiros 

que viajam entre o Oriente Médio e a 

Ásia - uma das rotas mais usadas - mais 

que dobraram para US$ 25.000 a US$ 

35.000 por dia na semana passada. 

 

 
A Maersk informou que as sanções à 

Rússia começam a ter um impacto sobre 

o comércio, provocando atrasos — Foto: 

Sina Schuldt/DPA via AP 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/03/02/lideres-de-transporte-
maritimo-suspendem-reserva-de-carga-
russa.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Jurídico 

“Vilões do folião”, ICMS e IPI 
deixam bebidas alcoólicas 
mais caras 
 
Levantamento mostra que cerveja é 
menos tributada que chope e caipirinha 
 
26/02/2022 08h00  Atualizado há 4 
dias 

 
O planejamento tributário 

dos foliões no Carnaval aponta para 

a cerveja. Na comparação com 

outras bebidas alcoólicas muito 

consumidas nessa época, o item é menos 

tributado que seus 

pares chope e caipirinha. A 

explicação é técnica: itens menos 

essenciais e que podem fazer mal à 

saúde tem tributação maior. 

 

O levantamento foi feito pelo advogado 

tributarista Samir Nemer, sócio do 

escritório FurtadoNemer 

Advogados. "A regra geral é quanto 

mais essencial for o produto, menos 

tributado será. Por isso que produtos 

considerados supérfluos ou maléficos à 

saúde, como cigarros e bebidas, 

carregam sempre mais impostos”, 

afirma Nemer. 

 

Segundo o especialista, o ICMS e 

o IPI são os impostos que mais oneram 

os preços das bebidas, apesar da 

incidência de PIS, Cofins e ISS no 

lugar no ICMS em alguns casos. A 

tributação da cerveja 

representa 55,60% do seu valor. No 

chope, 62,20%. E na caipirinha, por 

causa da cachaça, 76,66%. 

 
cerveja — Foto: Reprodução / Facebook 

Grupo Petrópolis 

 

Quem quiser pagar menos imposto 

precisa deixar o álcool de lado. A 

tributação da água 

mineral representa 37,44% do valor. 

Da água de coco, 34,13% e, no 

refrigerante em lata, 46,47%. 

 

No Carnaval em casa, por causa da 

pandemia e do cancelamento de muitas 

festividades de rua, fica mais fácil evitar 

outros itens que tem tributação alta e são 

menos úteis nas celebrações caseiras: os 

impostos representam 43,83% dos 

preços de confete e serpentina. 

 

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

r-juridico/post/2022/02/viloes-do-

foliao-icms-e-ipi-deixam-bebidas-

alcoolicas-mais-caras.ghtml  
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Economia 

‘Inflação no Brasil pode 
chegar a 6%’, avalia Sergio 
Vale, economista da MB 
Associados 
 
O impacto na taxa de inflação pode 
levar o Banco Central a reajustar a Selic 
para até 13% até o final do ano, na 
avaliação do economista 
 
João Sorima Neto 
02/03/2022 - 04:30 / Atualizado em 
02/03/2022 - 04:57 
 

Carnes viraram artigo de luxo no 

cardápio da família brasileira Foto: 

Gabriel de Paiva / Agência O Globo 

 

SÃO PAULO — A alta do petróleo 

combinada com uma elevação de preços 

de alimentos como milho, trigo e soja no 

mercado internacional vai pressionar a 

inflação no Brasil e o Banco Central terá 

que ser mais agressivo na alta de juros 

para conter essa espiral de aumentos. A 

avaliação é do economista Sergio Vale, 

da MB Associados. 

 

Como a alta do preço do petróleo e 

alimentos vai impactar o 

comportamento do Banco Central 

em relação aos juros? 

 

O mercado espera que a Selic, a taxa 

básica de juros, termine este ano em 

12,25%, mas não seria surpreendente se 

ela chegar ao final do ano entre 12,50% e 

13%. O Banco Central terá que ser mais 

agressivo. E mesmo que a guerra acabe 

logo, vamos ter problemas no mercado 

de energia nos próximos anos. Um novo 

acordo com o Irã em torno da energia 

nuclear fica paralisado. Não há 

possibilidade de expandir a oferta de 

petróleo, embora a demanda tenda a 

desacelerar, descomprimindo os preços. 

As incertezas farão os preços a continuar 

subindo. 

 

E a inflação deste ano? O que pode 

acontecer? 

 

Embora a inflação seja um fenômeno 

mundial, no Brasil ela já está num 

patamar elevado, de 10,38% em janeiro, 

considerando os últimos 12 meses, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (IPCA). Um choque de 

petróleo e no preço dos alimentos terá 

um impacto ainda mais potencializado 

nos preços de produtos por aqui. A 

pressão de commodities agrícolas 

também não é pequena e se dissemina 

no curto prazo pelo IPCA. Com isso, a 

inflação oficial pode chegar a 6% este 

ano. 

 

O Brasil também depende dos 

fertilizantes russos. Isso tem 

algum impacto? 

 

O petróleo é o item mais simbólico nesse 

processo de alta de preços, mas o Brasil 

depende de fertilizantes russos - e isso 

também pode ter impactos negativos em 

nossa agricultura. 

 

Alta de preço de commodities não 

ajuda as exportações do país? 

 

Sim. O Brasil, que é grande exportador 

de commodities, também colhe um 

efeito positivo. Esse cenário beneficia 

nossa balança comercial. 
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Economia 

China amplia estoques, 
importadores reduzem 
compras da Rússia e 
alimentos como trigo têm alta 
recorde 
 
Mesmo livre de sanções, comércio de 
grãos é afetado porque empresas 
temem fazer negócios com produtores 
russos e, indiretamente, infringirem 
regras 
 
Bloomberg 
02/03/2022 - 10:28 / Atualizado em 
02/03/2022 - 10:48 
 

Colheita de trigo: Rússia e Ucrânia são 

responsáveis por 25% do comércio 

global do grão Foto: Adriano Machado / 

Bloomberg 

 

CHICAGO e PEQUEIM - Apesar de não 

serem alvo direto das sanções impostas 

por União Europeia e Estados Unidos à 

Rússia, em retaliação à invasão da 

Ucrânia, os preços de alimentos 

voltaram a disparar. A cotação do trigo 

na Bolsa de Chicago chegou a subir 7,6%, 

atingindo o limite máximo de variação 

no dia e alcançando a cotação recorde de 

US$ 10,59 por bushel, a maior desde a 

crise financeira global de 2008.   

 

Comercializadores de grãos, bancos e 

empresas de transporte marítimo têm 

evitado intermediar e embarcar grãos 

russos, por medo de infringirem as 

sanções impostas pelo Ocidente. Apesar 

de EUA e países europeus terem 

poupado alimentos e energia das 

sanções, a intricada rede de negócios 

entre bancos, transportadores e 

exportadores dificulta que as empresas 

tenham claro até onde podem ir em suas 

operações na Rússia.   

 

As empresas tentam também preservar 

sua reputação evitando fazer negócios 

com o regime do presidente russo 

Vladimir Putin. E há ainda o temor de 

que novas sanções afetem até essas áreas 

sensíveis de alimentos e energia.   

 

- Os mercados estão agora se ajustando 

ao que pode ser um novo capítulo da 

guerra. Coisas que uma semana atrás 

eram inimagináveis não são tão 

improváveis agora – resumiu Paul 

Horsnell, chefe de pesquisa em 

commodities do Standard Chartered.   

 

Além do trigo, também o milho subiu 

mais, chegou a subir 2,8% e atingir o 

maior patamar desde 2013.   

 

A guerra russa na Ucrânia vai pressionar 

os preços de commodities num 

momento em que vários países do 

mundo enfrentam sua maior inflação em 

décadas e que a cadeia global de 

suprimentos ainda não se normalizou 

após o caos provocado pela pandemia de 

Covid.   

 

A Rússia é o maior exportador de 

energia do mundo, um importante 

fornecedor de commodities metálicas e, 

junto com a Ucrânia, responde por 25% 

dos embarques mundiais de trigo.   
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Economia 

Inflação no Reino Unido pode 
ir a 7,5% com alta da energia 
 
Com a inflação em patamares muito 
elevados para os padrões locais, o BoE 
já havia anunciado o aumento da sua 
taxa básica de juros de 0,10% para 
0,25% ao ano 

 
Leandro Tavares e Letícia Simonato, O 
Estado de S. Paulo 
02 de março de 2022 | 05h00 
 
A inflação anual no Reino Unido deve 

alcançar 7,25% em abril deste ano, 

pressionada pelos preços da energia, 

disse, nesta terça-feira, 1º., Catherine 

Mann, integrante do Comitê de Política 

Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, 

na sigla em inglês), em um evento do 

Federal Reserve (Fed, o banco central 

americano) de Cleveland. 

 

Para Michael Saunders, também 

membro do comitê, porém, esse efeito 

dos preços de energia na inflação 

provavelmente será temporário. “Isso 

elevará a inflação – e diminuirá o 

crescimento dos salários reais – por um 

período. Mas, a menos que os preços da 

energia continuem subindo ou as 

expectativas de inflação sejam 

desestabilizadas, é improvável que gere 

um excesso de inflação sustentado”, 

disse, durante participação em evento da 

Universidade de East Anglia. 

 

 

Banco da Inglaterra; com inflação 

elevada para padrões locais, taxa básica 

de juros foi elevada para 0,25% ao 

ano.  Foto: Tom Nicholson/Reuters - 

31/10/2021 

 

Dessa forma, segundo ele, não faz 

sentido apertar tanto a política 

monetária, visando voltar à meta de 

inflação de 2% ao ano, enquanto o efeito 

temporário dos preços da energia estiver 

no auge.  

 

“Isso não significa que o Comitê de 

Política Monetária abandonou seu 

compromisso com a inflação baixa, mas 

há pouco que a política monetária possa 

fazer com efeitos temporários da 

inflação”, destacou. “O quadro geral é 

que, embora o aumento dos preços da 

energia seja responsável por grande 

parte do excesso de inflação, também é 

verdade que a economia está com um 

excesso de demanda significativo e as 

expectativas de inflação não estão tão 

bem ancoradas quanto gostaria”, 

completou. 

 

Saunders afirmou que, na reunião de 

fevereiro, foi a favor de um aumento da 

taxa de juros de 0,5 ponto. Mas destacou 

que esse posicionamento não 

necessariamente indica que ele votará 

por passos de 0,5 ponto caso os juros 

tenham que subir mais. 

 

De acordo com ele, o Comitê tem 

ferramentas para fazer com que a 

inflação volte à meta de 2%. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inglaterra-e-primeiro-pais-rico-a-subir-juro-para-conter-inflacao-entenda-como-isso-impacta-o-brasi,70003927854
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Economia 

Guerra na Ucrânia: petróleo 
se aproxima dos US$ 114 com 
decisão da Opep 
 
Opep+ confirmou sua decisão de 
ampliar a produção em mais 400 mil 
barris por dia (bpd) em abril 
 
Sergio Caldas, O Estado de S.Paulo 
02 de março de 2022 | 07h48 
Atualizado 02 de março de 2022 | 
10h39 
 
Os contratos futuros 

do petróleo ampliaram ganhos, 

chegando a saltar mais de 8%, após 

a Opep+ confirmar que 

decidiu ampliar sua produção em 

mais 400 mil barris por dia (bpd) 

em abril, mantendo a estratégia dos 

últimos meses, apesar de a guerra russo-

ucraniana ter ampliado riscos à oferta. 

Às 10h14 (de Brasília), o barril do 

petróleo WTI para abril subia 7,92% na 

Nymex, a US$ 111,60 enquanto o do 

Brent para maio avançava 7,87% na ICE, 

a US$ 113,23. 

 

O acréscimo da Opep+ tem sido lido 

como modesto pelas mercados em face 

da disparada recente nos preços a um 

patamar superior a US$ 110 por barril 

nos contratos futuros, maior nível desde 

2014. Segundo a Opep+, "os 

fundamentos atuais e a perspectiva 

apontam para um mercado de petróleo 

equilibrado", e a "volatilidade" recente 

se dá pelo cenário geopolítico, e não por 

mudanças nos fundamentos. 

 

Os investidores também acompanham 

nesta quarta os dados semanais 

do Departamento de Energia 

(DoE) americano sobre estoques de 

petróleo e derivados dos EUA. Na terça, 

pesquisa do American Petroleum 

Institute (API) estimou queda de 6,1 

milhões de barris no volume de petróleo 

bruto estocado nos EUA na última 

semana.  

 

Exploração de petróleo na Rússia; preço 

do barril ultrapassa os US$ 110 Foto: 

Sergei Karpukhin/Reuters 

 

Reservas emergenciais da AIE 
 
O aumento desta quarta ocorre mesmo 

depois que membros da Agência 

Internacional de Energia (AIE) 

concordaram nesta terça-feira, 1º, 

em liberar suprimentos de suas 

reservas emergenciais de 

petróleo e apesar dos esforços dos 

governos ocidentais para excluir 

petróleo e gás de suas sanções à Rússia. 

 

"A grande magnitude da oferta em risco 

de interrupção significa que até mesmo 

um pedaço razoável de reservas sendo 

liberado pode não surtir efeito", disse 

Daniel Hynes, estrategista sênior de 

commodities do ANZ em Sydney. 

 

As refinarias se recusam a 

comprar petróleo russo, enquanto 

os bancos se recusam a financiar 

embarques de commodities russas, 

segundo executivos de petróleo, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/opep-organizacao-dos-paises-exportadores-de-petroleo
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,guerra-russia-ucrania-petroleo-aie,70003994713
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banqueiros e traders. As empresas 

estrangeiras de energia também estão se 

afastando do país: a Shell planeja sair de 

suas joint ventures com a gigante russa 

de energia Gazprom, e a BP pretende se 

desfazer de sua participação de quase 

20% na produtora de petróleo estatal 

russa Rosneft. 

 

Inflação nos EUA 
 
O aumento dos preços das commodities 

pode forçar o Federal Reserve (Fed, o 

banco central dos Estados Unidos), que 

já enfrenta a inflação na máxima de 40 

anos, a acelerar os aumentos das taxas 

de juros a partir de março, aumentando 

potencialmente o risco de recessão no 

próximo ano. 

 

Uma regra prática afirma que uma alta 

de US$ 10 no preço do barril de petróleo 

aumenta a inflação geral dos EUA em 

0,4 a 0,5 ponto porcentual. A Rússia é 

um dos principais fornecedores de 

petróleo e gás natural e um ator 

importante em algumas outras 

commodities, incluindo vários metais. 

 

Em outros mercados globais, os futuros 

de ações dos EUA subiram 

modestamente, sugerindo que as ações 

podem recuperar nesta quarta-feira 

algumas das perdas do dia anterior. Os 

índices de ações asiáticos foram em sua 

maioria negativos. / Com Dow Jones 

Newswires 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,petroleo-guerra-russia-
ucrania,70003995248  
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Caixa libera novo lote do 
saque-aniversário do FGTS 
 
Nascidos em março que optam pela 
modalidade poderão sacar até 50% do 
saldo; veja regras 

 
2.mar.2022 às 4h00 
Suzana Petropouleas 
SÃO PAULO 
 
A Caixa libera, nesta quarta-feira (2), a 

parcela anual do saque-aniversário do 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço) para nascidos em março. 

As agências bancárias abrem ao meio-

dia nesta Quarta-Feira de Cinzas, 

segundo a Febraban (Federação 

Brasileira dos Bancos), em razão do 

feriado de Carnaval. 

 

O saque pode ser feito até 31 de maio 

pelos nascidos no mês de março, que 

também podem aderir a modalidade até 

o dia 31 de março e receber a primeira 

parcela ainda neste ano. 

 

O saque-aniversário é uma opção para 

quem deseja retirar todo ano uma 

porção do FGTS, mas o trabalhador que 

opta pela modalidade perde o direito de 

receber todo o valor do Fundo caso seja 

demitido sem justa causa (a multa de 

40% é mantida). 

 

 
Aplicativo do FGTS - Gabriel 

Cabral/Folhapress 

 

O trabalhador pode desistir do saque-

aniversário a qualquer momento, 

segundo o governo, mas será preciso 

esperar dois anos (24 meses) para que 

possa receber o valor integral do fundo, 

mesmo em caso de demissão. O 

recebimento da multa rescisória de 40%, 

nesse caso, é mantido. 

 

A quantia a ser sacada no mês de 

aniversário varia conforme o saldo total 

nas contas de FGTS. Quem possui até R$ 

500 de FGTS pode sacar metade do 

valor, por exemplo. Aqueles que 

possuem mais de R$ 20 mil só podem 

retirar 5% do total. Quanto maior o valor 

total do FGTS, menor o percentual 

autorizado para o saque anual. Veja 

como consultar o saldo. 

 

Além disso, trabalhadores que possuem 

mais de R$ 500 de saldo recebem uma 

parcela fixa adicional anual. Veja: 

 

Valor a sacar do FGTS 

Saldo no 

FGTS 

(em R$) 

Alíquota 

Parcela 

adicional 

(em R$) 

Até 500 50% - 

De 500,01 

até 1.000 
40% 50 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/suzana-petropouleas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/carnaval-adia-saques-de-fgts-aposentadoria-do-inss-e-seguro-desemprego.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/carnaval-adia-saques-de-fgts-aposentadoria-do-inss-e-seguro-desemprego.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-o-funcionamento-dos-bancos-no-carnaval-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-o-funcionamento-dos-bancos-no-carnaval-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-o-funcionamento-dos-bancos-no-carnaval-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fgts/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/fgts-saiba-como-consultar-o-saldo-dos-valores-na-conta.shtml
http://www.folha.com.br/
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De 

1.000,01 

até 5.000 

30% 150 

De 

5.000,01 

até 10.000 

20% 650 

De 

10000,01 

até 15.000 

15% 1.150 

De 

15.000,01 

até 

20.000 

10% 1.900 

Acima de 

20.000,01 
5% 2.900 

 

A adesão ao saque anual pode ser feita 

no site e aplicativo do FGTS e nos pontos 

de atendimento da Caixa, como agências 

e caixas eletrônicos. 

 

CALENDÁRIO DO SAQUE-
ANIVERSÁRIO EM 2022 

Nascid

os em 

Início do 

pagamen

to 

Data 

final para 

sacar o 

valor 

Janeiro 03/jan 31/mar 

Fevereir

o 
01/fev 29/abr 

Março 02/mar 31/mai 

Abril 01/abr 30/jun 

Maio 02/mai 29/jul 

Junho 01/jun 31/ago 

Julho 01/jul 30/set 

Agosto 01/ago 31/out 

Setembr

o 
01/set 30/nov 

Outubro 03/out 30/dez 

Novemb

ro 
01/nov 

31/jan/20

23 

Dezembr

o 
01/dez 

28/fev/20

23 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/03/caixa-libera-novo-lote-do-
saque-aniversario-do-fgts.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/caixa-libera-novo-lote-do-saque-aniversario-do-fgts.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/caixa-libera-novo-lote-do-saque-aniversario-do-fgts.shtml
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Economia 

Guerra financeira contra a 
Rússia endurece e rublo cai a 
seu menor nível 
 
Moeda russa perdeu cerca de um terço 
de seu valor contra o dólar desde o 
início do ano 

 
2.mar.2022 às 10h14Atualizado: 
2.mar.2022 às 10h58 
BRUXELAS | REUTERS 
 
O rublo atingiu nova mínima recorde de 

110 por dólar nesta quarta-feira (2), 

enquanto o mercado acionário 

permanecia fechado —estratégia para o 

cambaleante sistema financeiro da 

Rússia, que está sob pressão das sanções 

ocidentais desde a invasão à Ucrânia. 

 

O rublo perdia 7,3% no dia, a 108,60 por 

dólar no pregão de Moscou, depois de 

atingir mais cedo 110, mínima recorde. A 

moeda russa perdeu cerca de um terço 

de seu valor contra o dólar desde o início 

do ano. 

 

A divisa teve queda de 7,1% em relação 

ao euro, que estava a 120,50 no início 

desta quarta-feira (2). 

 

 
Fila para usar caixa eletrônico em São 

Petersburgo, na Rússia, no último 

domingo (27) - Anton Vaganov - 

27.fev.2022/Reuters 

 

Pelo terceiro dia seguido, o rublo perde 

força fora da Rússia. Na plataforma 

eletrônica EBS, a moeda vem sendo 

negociado a 115 por dólar, perto 

da mínima histórica de 120 atingida 

na segunda-feira (28). 

 

A Rússia respondeu a esse 

movimento dobrando os juros a 20% e 

dizendo às empresas que convertam 

80% de suas receitas em moeda 

estrangeira no mercado doméstico uma 

vez que o banco central, agora sob 

sanções do Ocidente, interrompeu as 

intervenções em moeda estrangeira. 

 

A União Europeia anunciou a exclusão 

de sete bancos russos do sistema de 

comunicação interbancária Swift, que 

sustenta as transações globais. As 

informações são do diário oficial da UE 

desta quarta. 

 

Entre os bancos, que terão dez dias para 

encerrar suas operações no Swift, está o 

segundo maior credor da Rússia, o VTB, 

além de Bank Otrkitie, Novikombank, 

Promsvyazbank, Bank Rossiya, 

Sovcombank e VEB. 

 

Uma autoridade sênior da UE explicou 

que os bancos em sua lista foram 

escolhidos com base em suas conexões 

com o Estado russo, com os bancos 

públicos já sujeitos a sanções após a 

anexação da Crimeia pela Rússia em 

2014. 

 

O Sberbank, o maior credor da Rússia, e 

o Gazprombank não foram incluídos na 

lista porque são os principais canais para 

pagamentos de petróleo e gás russos, 

que os países da UE ainda estão 

comprando, apesar do conflito. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/rublo-registra-queda-recorde-apos-novas-sancoes-do-ocidente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/rublo-registra-queda-recorde-apos-novas-sancoes-do-ocidente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/rublo-registra-queda-recorde-apos-novas-sancoes-do-ocidente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/banco-central-russo-dobra-taxa-basica-de-juros-e-rublo-desaba.shtml
http://www.folha.com.br/
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A autoridade da UE disse que não é 

possível simplesmente permitir 

transações relacionadas à energia e 

excluir outras, pois o Swift não consegue 

diferenciar os tipos de pagamentos. Ela 

acrescentou que estes dois bancos estão, 

no entanto, sujeitos a outras medidas. 

 

União Europeia, Estados Unidos, Reino 

Unido e Canadá agiram no sábado para 

bloquear certos bancos russos do Swift, 

embora não tenham dito naquele 

momento quais credores seriam 

atingidos. 

 

Também nesta quarta, o banco estatal 

russo Sberbank anunciou que está 

deixando quase todo o mercado 

europeu. A saída ocorre um dia após o 

Banco Central do bloco ordenar o 

fechamento do braço europeu da 

empresa. 

 

"Por ordem do Banco Central Europeu, 

a Autoridade Austríaca do Mercado 

Financeiro emitiu uma decisão hoje 

proibindo a instituição de crédito 

licenciada 'Sberbank Europe AG' (...) de 

continuar suas operações comerciais 

integralmente, com efeito imediato", 

disse a autoridade financeira da Áustria, 

cuja capital sedia o Sberbank europeu. 

 

A notícia veio nesta quarta-feira (2), 

mesmo dia em que a estatal russa 

reportou lucros anuais recordes. O 

banco tinha ativos europeus no valor de 

13 bilhões de euros (R$ 75,1 bilhões) até 

o final de 2020, e operações em países 

como Áustria, Croácia, Alemanha, 

Hungria, entre outros. 

 

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

o/2022/03/guerra-financeira-contra-a-

russia-endurece-e-rublo-cai-a-seu-

menor-nivel.shtml  
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Caixa deve pagar multa a 
comprador por atraso na 
entrega de imóvel 
 
1 de março de 2022, 17h59 
 
A 3ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região (TRF-5) manteve 

decisão de primeira instância que 

condenou a Caixa Econômica Federal 

(CEF) a pagar multa ao comprador de 

um apartamento em Maceió, adquirido 

por meio do programa Minha Casa 

Minha Vida, que deveria ter sido 

entregue em 12 de março de 2015. 

 

TRF-5 concluiu que atraso se deveu à 

construtora, mas também à CEF 
Divulgação 

 

No recurso apresentado ao TRF-5, a 

Caixa alegou que não poderia responder 

pela demora na entrega do apartamento. 

Ao examinar a apelação, porém, a 3ª 

Turma entendeu que o atraso se deveu à 

construtora, mas também à própria 

CEF, a quem cabia controlar e fiscalizar 

as obras, e não apenas ofertar 

financiamento imobiliário aos 

compradores. 

 

Assim, condenou o banco a pagar multa 

fixada em 2% do valor atualizado do 

apartamento em 12 de março de 2015, 

mais 0,033% sobre o mesmo 

montante por dia de atraso (contados 

desde a data prevista para entrega do 

imóvel até a sua entrega efetiva ao 

comprador). 

 

Segundo o tribunal, a tese aplicada foi a 

da "inversão da cláusula penal", que, no 

caso, impôs ao banco estatal as 

penalidades previstas pelo contrato de 

financiamento para eventual 

impontualidade do mutuário. 

 

Alem disso, a Caixa terá de devolver ao 

comprador os valores pagos após a data 

marcada para a entrega, a título de 

"juros de obra" (encargos mensais pagos 

pelo comprador de um imóvel adquirido 

na planta, desde a assinatura do 

contrato de financiamento até a entrega 

das chaves). 

 

No acórdão, a turma destacou que a taxa 

é legítima, mas não pode ser cobrada 

após o fim do prazo expressamente 

previsto no contrato para o término da 

construção. Com informações da 

assessoria do TRF-5. 

 

0810929-41.2020.4.05.8000 

  

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

01/caixa-pagar-multa-comprador-

atraso-entrega-imovel  
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Justiça ordena andamento de 
fiscalização e despacho de 
mercadorias no RS 
 
2 de março de 2022, 11h29 
Por José Higídio 
 
De acordo com o artigo 4º do Decreto 

70.235/1972 e a jurisprudência 

do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, o desembaraço aduaneiro deve 

ocorrer no prazo de oito dias.  

 

Divulgação 

 

Assim, na última segunda-feira 

(21/2), a 1ª Vara Federal de Santiago 

(RS) determinou a conclusão, em até 

três dias, do procedimento 

administrativo de despacho aduaneiro 

de mercadorias a serem exportadas, que 

estavam retidas aguardando fiscalização 

da alfândega. 

 

O pedido havia sido formulado por duas 

empresas cujas cargas ficaram paradas 

em São Borja (RS) desde o início deste 

mês de fevereiro, devido à greve dos 

servidores da Receita Federal. As 

mercadorias sequer foram distribuídas a 

um fiscal para conferência física e 

documental, e não havia qualquer 

previsão de continuidade dos trâmites. 

A juíza Mariana Camargo Contessa 

lembrou do princípio constitucional da 

eficiência, segundo o qual a 

Administração Pública deve garantir a 

razoável duração do processo, tanto na 

esfera administrativa quanto na via 

judicial. 

 

"A inexistência de fixação de prazo 

específico para conclusão do 

procedimento 

de desembaraço aduaneiro não torna 

prescindível a observância por parte 

da Administração Pública do princípio 

da eficiência", ressaltou a magistrada. 

 

Apesar do direito de greve dos 

servidores públicos, Contessa 

considerou que a prestação contínua dos 

serviços públicos "igualmente merece 

ser garantida ao administrado". Assim, a 

paralisação não poderia "servir como 

pretexto para a inobservância dos prazos 

fixados para a prática dos atos 

administrativos atribuídos". 

 

A juíza ainda destacou que as empresas 

teriam de arcar com os custos de 

armazenagem enquanto as mercadorias 

não são desembaraçadas, sem poder 

destinar os bens à indústria ou ao 

comércio. 

 

"A decisão vai de encontro à 

jurisprudência dos Tribunais Superiores 

que, apesar de reconhecerem que o 

direito de greve é constitucionalmente 

garantido, também reconhecem o 

caráter essencial do serviço aduaneiro e, 

por isso, a impossibilidade de serem 

imputados, ao particular, quaisquer 

prejuízos em razão da inércia na sua 

prestação, em observância ao princípio 

da continuidade dos serviços públicos", 

afirma Tatiana Rezende Torres 

Zeller, sócia da área tributária e 

aduaneira do escritório Rolim, Viotti, 

Goulart, Cardoso Advogados. 

https://www.conjur.com.br/2022-mar-02/juiza-determina-andamento-despacho-mercadorias-rs#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235cons.htm
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Clique aqui para ler a decisão 

5000150-52.2022.4.04.7120 
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Alteração de data de voo 
comunicada previamente não 
gera dano moral 
 
2 de março de 2022, 10h21 
Por Rafa Santos 
 
Ainda que haja falha na prestação de 

serviço, nem todo ato ilícito é 

indenizável. Os danos morais são 

aqueles que atingem a esfera dos direitos 

de personalidade como a honra, a 

honorabilidade e a privacidade. 

Também são danos morais aqueles que 

atingem a subjetividade da pessoa, sua 

psique, sujeitando o indivíduo a dor e ou 

sofrimento. 

 

Pedido de mulher que se sentiu 

prejudicada por alteração em data de 

voo foi negada 
Reprodução 

 

Esse foi o entendimento da 3ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba 

que julgou improcedente pedido de 

indenização por danos morais de uma 

passageira contra a TAM Linhas Aéreas. 

 

No caso concreto, a empresa alterou a 

data de voo, adiantando a viagem em um 

dia do programado. Contudo, a 

companhia informou previamente os 

passageiros e deu a alternativa de 

escolha de uma nova data de voo. 

 

No pedido, a autora argumentou que a 

companhia aérea cancelou de forma 

unilateral o voo. Após entrar em contato 

com a empresa, acabou aceitando a 

proposta de voo em nova data, que foi 

cumprida. Apesar disso, alegou que se 

sentiu prejudicada por passar menos 

dias com seus familiares do que o 

inicialmente planejado. 

 

Ao analisar o caso, o relator do processo, 

desembargador Márcio Murilo da Cunha 

Ramos, apontou que a alteração de data 

do voo avisada de modo prévio não 

implica em dano moral indenizável, a 

não ser que reste demonstrado que os 

transtornos sofridos causaram aflição, 

angústia e desequilíbrio em seu bem-

estar. 

 

"Não se verifica o dano — decorrente do 

cancelamento justificado do voo e 

possibilidade do remanejamento dos 

passageiros para outro voo — 

pressuposto necessário à percepção de 

indenização, pois a simples irritação ou 

aborrecimento não devem ser 

compensados pecuniariamente, sob 

pena de banalização do instituto", 

apontou o relator. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

0827318-83.2016.8.15.2001 
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STF fixa base de cálculo de 
piso salarial de categorias 
profissionais 
 
O critério adotado pelo STF visa 
preservar o padrão remuneratório 
definido pelo legislador sem ofender a 
cláusula constitucional que veda a 
indexação de preços ao salário-mínimo. 
 
quarta-feira, 2 de março de 2022 
 
O STF determinou o congelamento da 

base de cálculo do piso salarial dos 

profissionais de engenharia, química, 

arquitetura, agronomia e veterinária a 

partir da data da publicação da ata de 

julgamento das ADPFs 53, 149 e 171. As 

ações, ajuizadas, respectivamente, 

pelos governos do Piauí, do Pará, e do 

Maranhão, foram julgadas 

parcialmente procedentes na sessão 

virtual encerrada em 18/2. 

 

Entre outros pontos, os Estados 

questionavam decisões judiciais que 

têm conferido aplicação à norma do 

artigo 5º da lei 4.950-A/66, que fixa em 

seis salários-mínimos o piso salarial 

desses profissionais. Alegavam que essa 

regra não teria sido recepcionada 

pela CF/88, diante da expressa vedação 

constitucional à vinculação do piso 

salarial mínimo vigente para qualquer 

finalidade (artigo 7º, inciso IV). 

 

 

STF fixa base de cálculo de piso salarial 

de categorias profissionais.(Imagem: 

Fellipe Sampaio/STF) 

 

Inviabilização de reajustes 

automáticos 

 

Em seu voto pela procedência parcial 

das ações, a relatora, ministra Rosa 

Weber, afirmou que a vedação da 

vinculação ao salário-mínimo visa 

impedir que ele seja utilizado como 

fator de indexação econômica, 

evitando, com isso, a espiral 

inflacionária resultante do reajuste 

automático de verbas salariais e 

parcelas remuneratórias no serviço 

público e na atividade privada. 

 

Contudo, o STF tem entendido que o 

texto constitucional não veda a pura e 

simples utilização do salário-mínimo 

como mera referência paradigmática. 

Segundo S. Exa., a Corte, em diversas 

ocasiões, reconheceu a compatibilidade 

com a Constituição de normas que 

utilizavam o salário-mínimo como 

parâmetro de fixação de valores, desde 

que respeitada a vedação à indexação 

financeira para efeito de reajustes 

futuros. 

 

Congelamento 

 

Ao destacar a necessidade de 

estabelecer um critério de aplicação do 

artigo 5º da lei 4.950-A/66 que, ao 

mesmo tempo, preserve o patamar 

salarial estipulado em lei e afaste a 

atualização automática com base no 

salário-mínimo, a relatora citou 

precedentes (RE 565.714 e ADPF 151) 

em que a Corte utilizou interpretação 

conforme a Constituição para 

determinar o congelamento do valor da 

base normativa de modo a desindexar o 

salário-mínimo. A adoção dessa 

técnica, segundo Rosa, preserva o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4950a.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/
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padrão remuneratório definido pelo 

legislador sem transgredir a cláusula 

constitucional que veda a indexação. 

 

Por isso, propôs o congelamento do 

valor, devendo o cálculo ser feito com 

base no salário-mínimo vigente na data 

do trânsito em julgado da decisão. 

Apenas nesse ponto a relatora ficou 

vencida, junto com a ministra Cármen 

Lúcia e os ministros Alexandre de 

Moraes e Ricardo Lewandowski. 

Prevaleceu a proposta do ministro Luís 

Roberto Barroso, que fixou como 

referência a data da publicação da ata 

do julgamento. 

 

Estatutários 

 

O plenário rejeitou a análise das ações 

em relação aos servidores públicos 

dessas categorias sujeitos ao regime 

estatutário, pois o STF já declarou a 

inconstitucionalidade da aplicação do 

dispositivo legal em relação a eles. Foi 

rejeitada também a desconstituição das 

decisões definitivas da Justiça Estadual 

e da Justiça do Trabalho, uma vez que a 

jurisprudência do STF considera 

incabível a utilização da ADPF como 

sucedâneo da ação rescisória. 

 

 Processos: ADPF 53, 

ADPF 149 e ADPF 171 

 

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

/360569/stf-fixa-base-de-calculo-de-

piso-salarial-de-categorias-

profissionais  

 

Retorne ao índice 

  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2226674
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2636780
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2679000
https://www.migalhas.com.br/quentes/360569/stf-fixa-base-de-calculo-de-piso-salarial-de-categorias-profissionais
https://www.migalhas.com.br/quentes/360569/stf-fixa-base-de-calculo-de-piso-salarial-de-categorias-profissionais
https://www.migalhas.com.br/quentes/360569/stf-fixa-base-de-calculo-de-piso-salarial-de-categorias-profissionais
https://www.migalhas.com.br/quentes/360569/stf-fixa-base-de-calculo-de-piso-salarial-de-categorias-profissionais
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STF confirma suspensão de 
atos que negavam proteção a 
terras indígenas 
 
Ministros ratificaram cautelar proferida 
por Barroso no início do mês. 
 
quarta-feira, 2 de março de 2022 
 
Em plenário virtual, os ministros do 

STF ratificaram cautelar proferida 

por Luís Roberto Barroso que 

suspendeu dois atos administrativos da 

Funai - Fundação Nacional do Índio 

que desautorizavam as atividades de 

proteção territorial pela autarquia em 

terras indígenas não homologadas. 

 

Segundo o relator, a suspensão da 

proteção territorial abre caminho para 

que terceiros passem a transitar nas 

terras indígenas, oferecendo risco à 

saúde dessas comunidades, pelo 

contágio pela covid-19 ou por outras 

enfermidades, sobretudo doenças 

infectocontagiosas - que tornam a 

saúde desses povos mais vulnerável. 

 

 
Plenário confirmou cautelar proferida 

por Luís Roberto Barroso.(Imagem: 

Nelson Jr./SCO/STF) 

 

O caso 

 

O pedido em questão foi formulado pela 

Apib - Articulação dos Povos Indígenas 

do Brasil, incidentalmente, nos autos 

na ADPF 709, em que o STF 

determinou a formulação de plano de 

enfrentamento à covid-19, com 

prestação de serviços de saúde e criação 

de barreiras sanitárias. De acordo com 

a Apib, os atos administrativos (um 

parecer e um ofício circular) contrariam 

normas constitucionais e 

infraconstitucionais de proteção aos 

direitos dos indígenas e a 

jurisprudência do STF. 

 

Esvaziamento 

 

Para Barroso, os atos da Funai 

representam uma tentativa reiterada de 

esvaziamento de medidas de proteção 

determinadas pelo Supremo. 

 

"Ao afastar a proteção territorial em 

terras não homologadas, a Funai 

sinaliza a invasores que a União se 

absterá de combater atuações 

irregulares em tais áreas, o que pode 

constituir um convite à invasão de 

áreas que são sabidamente cobiçadas 

por grileiros e madeireiros, bem como 

à prática de ilícitos de toda ordem." 

 

Omissão 

 

O relator observou que, nos atos 

questionados pela Apib, é possível 

verificar nova tentativa da Funai de se 

omitir na prestação de serviços aos 

povos indígenas de terras não 

homologadas, utilizando a não 

conclusão da homologação para evitar o 

controle territorial que deve ser 

exercido sobre essas áreas. A presença 

de terceiros e de invasores e a 

desproteção territorial das terras pode, 

ainda, comprometer a implementação 

do Plano Geral de Enfrentamento à 

Covid-19 para Povos Indígenas, 

https://www.migalhas.com.br/quentes/359005/barroso-suspende-atos-que-negavam-protecao-a-terras-indigenas
https://www.migalhas.com.br/autor/luis-roberto-barroso
https://www.migalhas.com.br/
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aprovado pelo STF, e outros 

instrumentos que envolvem a 

contenção e retirada de pessoas como 

medida de proteção sanitária. 

 

Impactos 

 

Outro ponto considerado pelo ministro 

é que, além do impacto sobre povos 

situados em terras não homologadas, os 

atos podem afetar indígenas isolados e 

de recente contato, ainda mais 

vulneráveis epidemiologicamente. S. 

Exa. lembrou que, em relação aos povos 

em isolamento e de contato recente, a 

cautelar homologada pelo plenário na 

ADPF 709 determinou, inclusive, a 

criação de barreiras sanitárias que 

impeçam a entrada e a saída de 

terceiros do território. 

 

O relator foi seguido por todos os 

ministros. Apenas André 

Mendonça acompanhou Barroso com 

ressalvas. 

 

 Processo: ADPF 709 

Leia a íntegra do voto. 

 

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

/360578/stf-confirma-suspensao-de-

atos-que-negavam-protecao-a-terras-

indigenas  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/9FE52B8365436D_voto-mendonca.pdf
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https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/3/99995D3EA21844_voto-barroso.pdf
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https://www.migalhas.com.br/quentes/360578/stf-confirma-suspensao-de-atos-que-negavam-protecao-a-terras-indigenas
https://www.migalhas.com.br/quentes/360578/stf-confirma-suspensao-de-atos-que-negavam-protecao-a-terras-indigenas
https://www.migalhas.com.br/quentes/360578/stf-confirma-suspensao-de-atos-que-negavam-protecao-a-terras-indigenas
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STJ cancela súmula sobre 
competência da JF em tráfico 
internacional 
 
Relator destacou que várias decisões 
adotaram entendimento diverso e "mais 
prático". 
 
quarta-feira, 2 de março de 2022 
 
A 3ª seção do STJ cancelou o enunciado 

da súmula 528, que tratava da 

competência do juízo Federal para 

julgar crime cometido por pessoa que 

importou droga por via postal. 

 

Súmula 528: Compete ao juiz federal 

do local da apreensão da droga 

remetida do exterior pela via postal 

processar e julgar o crime de tráfico 

internacional. 

 

 
STJ cancela súmula sobre competência 

em tráfico internacional.(Imagem: 

Ekaterina Bolovtsova/Pexels) 

 

Segundo o relator, ministro Sebastião 

Reis Júnior, o cancelamento se justifica 

porque, após a aprovação da súmula - 

em 2015 -, várias decisões do STJ 

adotaram entendimento em sentido 

contrário, e "mais prático". 

 

Ele mencionou o Conflito de 

Competência 177.882, no qual se 

flexibilizou o enunciado sumular para 

estabelecer a competência do juízo do 

local de destino do entorpecente, 

proporcionando maior eficiência na 

colheita de provas e o exercício da 

defesa de forma mais ampla. 

 

Os enunciados sumulares são o resumo 

de entendimentos consolidados nos 

julgamentos do tribunal e servem de 

orientação a toda a comunidade 

jurídica sobre a jurisprudência do STJ. 

 

A decisão será publicada no Diário da 

Justiça Eletrônico por três vezes, em 

datas próximas, nos termos do artigo 

123 do Regimento Interno da Corte. 

 

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

/360577/stj-cancela-sumula-sobre-

competencia-da-jf-em-trafico-

internacional  

 

Retorne ao índice 
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STJ decide que base de cálculo 
do ITBI é desvinculada do 
IPTU 
 
Para ministros, base de cálculo do 
imposto deve ser definida a partir do 
valor da transação declarada pelo 
contribuinte 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
02/03/2022 07:13 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Por unanimidade, a 1ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a 

base de cálculo do ITBI não é vinculada 

à base de cálculo do IPTU. Além disso, 

os ministros definiram que a 

administração pública não pode definir 

previamente a base de cálculo do ITBI 

com respaldo em um valor de referência 

– uma espécie de tabela – estabelecido 

por ele de modo unilateral. 

 

O caso foi tratado no REsp 

1937821/SP, e as partes são o 

município de São Paulo e a empresa 

Fortress Negócios Imobiliários LTDA. 

 

Para os ministros, a base de cálculo do 

ITBI deve ser definida a partir do valor 

da transação declarada pelo próprio 

contribuinte. Se o fisco não concordar 

com a informação, ele pode questioná-la 

por meio de processo administrativo 

com o objetivo de arbitrar o novo valor, 

conforme procedimento previsto no 

artigo 148 do Código Tributário 

Nacional (CTN). 

 

O julgamento ocorreu sob a sistemática 

de recursos repetitivos, o que significa 

que o entendimento deverá ser replicado 

por tribunais de todo o Brasil em casos 

idênticos. 

 

O ITBI é cobrado quando há 

transmissão de bens imóveis e direitos, 

ao passo que o IPTU tributa a 

propriedade de bem imóvel. 

 

Com a decisão, no caso concreto, os 

ministros deram parcial provimento ao 

recurso do município de São Paulo, na 

parte em que ele questionava decisão do 

TJSP segundo a qual o valor do ITBI 

poderia ser calculado também sobre o 

valor considerado para fins de IPTU. No 

entanto, os magistrados negaram o 

pedido do município para lançar o 

tributo a partir de um valor de referência 

previamente definido. 

 

O relator, ministro Gurgel de Faria, 

argumentou que, no caso do IPTU, o 

fisco lança o imposto de ofício, tendo por 

base uma “planta genérica” de valores 

aprovada pelo legislativo local, 

considerando aspectos amplos e 

objetivos, como localização e metragem 

do imóvel. 

 

No caso do ITBI, há um negócio jurídico, 

um acordo de vontade entre duas partes, 

e o valor é definido a partir de uma série 

de variáveis, entre elas estado de 

conservação, benfeitorias realizadas no 

imóvel e interesses pessoais do vendedor 

e do comprador no momento do 

negócio. 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-decide-que-base-de-calculo-do-itbi-e-desvinculada-do-iptu-02032022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
https://www.jota.info/tudo-sobre/itbi
https://www.jota.info/tudo-sobre/iptu
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000120791&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202000120791&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Portanto, para o relator, o valor dessa 

transação deve ser declarado pelo 

contribuinte (e não lançado de ofício 

pelo fisco), e a informação “goza de 

presunção de que é condizente com o 

valor de mercado”. O ministro observou 

que, se o fisco definir previamente o 

valor de referência, o ônus de provar o 

contrário será invertido para o 

contribuinte, que terá prejudicado 

também o direito ao contraditório. 

 

“Presume-se que o valor de mercado 

daquele especifico imóvel corresponde 

ao valor informado na declaração do 

contribuinte com base no princípio da 

boa-fé, sendo que essa presunção pode 

ser afastada pelo fisco mediante regular 

processo administrativo”, disse Gurgel 

de Faria. 

 

A tributarista Fernanda Lais, sócia do 

Bueno Tax Lawyers, explica que o valor 

venal de referência é uma espécie de 

tabela de valores predefinida pelo fisco. 

 

“O município estipula a partir de seu 

critério qual o valor da base de cálculo do 

ITBI. Mas os contribuintes questionam 

esses valores porque, muitas vezes, eles 

negociam preços abaixo dos fixados 

nessa tabela”, afirma. 

 

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-decide-que-
base-de-calculo-do-itbi-e-desvinculada-
do-iptu-02032022  

 

Retorne ao índice 
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Janela partidária começa 
nesta quinta-feira (3/3) e 
durará 30 dias 
 
Deputados poderão mudar de partido 
até 1º de abril sem perder o mandato 
por infidelidade partidária 
 
REDAÇÃO JOTA 
02/03/2022 07:00Atualizado em 
02/03/2022 às 08:28 
 
comentários 

Plenário da Câmara dos Deputados / 

Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos 

Deputados 

 

A janela partidária começa nesta quinta-

feira (3/3). Com isso, deputados federais 

ou estaduais poderão trocar de partido 

político antes das eleições deste ano sem 

correr o risco de perder o mandato por 

infidelidade partidária. A movimentação 

deverá ocorrer nos próximos 30 dias e 

termina em 1º de abril. 

 

Após a janela partidária, será possível 

fazer uma leitura mais precisa do xadrez 

eleitoral em alguns estados. A troca de 

partido no ano eleitoral permite uma 

reconfiguração das forças políticas no 

cenário das próximas eleições. 

 

A janela partidária está prevista na Lei 

das Eleições (Artigo 93-A da Lei 

9.504/1997) e, por isso, faz parte do 

calendário eleitoral. Trata-se de uma 

mudança regulamentada na Reforma 

Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015). À 

época, o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) firmou o entendimento de que o 

mandato obtido nas eleições 

proporcionais (deputados e vereadores) 

pertence ao partido, e não aos 

candidatos eleitos. A regra também está 

prevista na Emenda Constitucional nº 

91/2016. 

 

Como em 2018 o TSE decidiu que só 

pode usufruir da janela partidária a 

pessoa eleita que esteja no término do 

mandato vigente, a troca de partido só 

estará aberta no período de 3 de março a 

1ª de abril aos deputados. Vereadores só 

podem migrar de partido na janela 

destinada às eleições municipais. 

 

O parlamentar que trocar de partido fora 

da janela partidária sem apresentar 

justa causa pode perder o mandato. As 

seguintes situações tidas como “justa 

causa” são: criação de uma nova sigla; 

fim ou fusão do partido; desvio do 

programa partidário ou grave 

discriminação pessoal. 

 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 

 

https://www.jota.info/eleicoes/janela-

partidaria-comeca-nesta-quinta-feira-

3-3-e-durara-30-dias-02032022  

 

Retorne ao índice 
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Decisões do STF sinalizam 
inconstitucionalidade do PIS e 
da Cofins sobre a Selic 
 
Pelas decisões, a Selic não se enquadra 
no conceito de receita para fins de 
incidência de PIS e Cofins 
 
DANIELE LAMBERT DA CUNHA 
02/03/2022 05:50 
 
comentários 

Dinheiro, Real Moeda brasileira / 

Crédito: José Cruz / Agência Brasil 

 

Os fundamentos utilizados no 

julgamento do Recurso Extraordinário 

1.063.187/SC[1] pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), que reconheceu a 

inconstitucionalidade da incidência do 

IRPJ e da CSLL sobre os valores 

atinentes à taxa Selic recebidos em razão 

de repetição de indébito tributário 

(Tema 962), corroboram a tese de que é 

também inconstitucional a incidência do 

PIS e da Cofins sobre a Selic. 

 

O Supremo Tribunal Federal definiu 

com o julgamento do Tema 962 que não 

incide IRPJ e CSLL sobre a Selic (art. 39, 

§ 4º da Lei nº 9.250/95[2]), por tratar-se 

de um indexador composto por correção 

monetária e juros de mora (“reparação 

pelo retardamento na observância de 

certo direito”) simultaneamente, ou 

seja, por ser mera recomposição do 

patrimônio dos contribuintes, e danos 

emergentes, a Selic não configura 

acréscimo patrimonial para fins de 

incidência de IRPJ e CSLL. 

 

Conforme consta do voto do relator, 

ministro Dias Toffoli, “quanto aos juros 

de mora, o Relator reiterou não haver a 

possibilidade de eles serem aplicados ao 

imposto de renda, dada sua natureza 

indenizatória, e complementou ser esse 

entendimento aplicável à CSLL. Acerca 

da correção monetária, Sua Excelência 

disse que ela não consistiria em 

acréscimo patrimonial, pois seu objetivo 

seria preservar o poder de compra em 

face do processo inflacionário. Mais à 

frente, apontou não ser possível se 

desmembrar a taxa Selic em dois 

elementos (isto é, em juros de mora e em 

correção monetária), sob pena de haver 

a descaracterização de sua própria 

natureza”. 

 

Portanto, a Selic incidente na repetição 

de indébito tributário ou na restituição 

dos pagamentos indevidos ou a maior, 

não representa riqueza nova e positiva 

do contribuinte, porque visa apenas 

preservar o poder de compra da moeda 

em face da inflação e se destina a 

recompor perdas e danos já suportados 

pelo contribuinte anteriormente. 

 

Ademais, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 574.706/PR[3] (Tema 

69), em que o Supremo Tribunal Federal 

declarou a inconstitucionalidade da 

inclusão do ICMS na base de cálculo do 

PIS e da Cofins, consta no v. acórdão que 

para fins tributários, a expressão receita 

implica em ingresso no caixa da empresa 

que represente uma variação positiva no 

seu patrimônio. Nesse diapasão, por ser 

a Selic a mera recomposição ou 

https://www.jota.info/autor/daniele-lambert-da-cunha
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/stf-inconstitucionalidade-pis-cofins-selic-02032022#respond
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recuperação de uma perda, não poderia 

ser enquadrada no conceito de receita. 

 

Sendo assim, tendo como parâmetro o 

conceito de “receita” para fins de 

incidência de PIS e Cofins (Tema 69), 

bem como as características da Selic 

(Tema 962), verifica-se que assim como 

a Selic não se enquadra no conceito de 

acréscimo patrimonial para fins de IRPJ 

e CSLL, também não se enquadra no 

conceito de receita ou faturamento, para 

fins de incidência de PIS e Cofins. 

 

Neste sentido, já há decisões deferindo a 

tutela antecipada para suspender a 

incidência do PIS e da Cofins sobre a 

Selic[4], aplicando por analogia o que 

restou decidido no RE 1.063.187/SC, 

razão pela qual os contribuintes devem 

se socorrer ao Judiciário a fim de obter a 

declaração quanto ao direito de não só 

excluir o IRPJ e a CSLL como também a 

incidência a do PIS e da Cofins sobre a 

Selic. 

 
[1] http://portal.stf.jus.br/processo

s/detalhe.asp?incidente=5230634 

acesso em 21/02/2022 

 
[2] § 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, 

a compensação ou restituição será 

acrescida de juros equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia – SELIC para 

títulos federais, acumulada 

mensalmente, calculados a partir da 

data do pagamento indevido ou a maior 

até o mês anterior ao da compensação ou 

restituição e de 1% relativamente ao mês 

em que estiver sendo efetuada. 

 
[3] http://portal.stf.jus.br/processo

s/detalhe.asp?incidente=2585258 

, acesso em 21/02/2022 

 

[4] agravo de instrumento nº. 5022813-

76.2021.4.03.0000 – Relatora Mônica 

Nobre – TRF3 

Mandando de segurança nº. 5001578-

52.2022.4.03.6100 – 13ª Vara Federal 

de São Paulo 

 

DANIELE LAMBERT DA CUNHA – 

Sócia do Escritório Eduardo Jardim 

Advogados Associados, advogada 

tributarista. 

 

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

analise/artigos/stf-

inconstitucionalidade-pis-cofins-selic-

02032022  
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