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Brasil 

Inflação corrói orçamento e 
preocupa execução do Censo 
 
Valor nomial é o mesmo de 2019 e 
perda real supera R$ 300 milhões 
 
Por Lucianne Carneiro — Do Rio 
09/11/2021 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Roberto Olinto: “parece irreal” fazer um 

Censo de qualidade com R$ 2,3 bi — 

Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

Mesmo com o comprometimento do 

governo federal com os R$ 2,293 bilhões 

para o orçamento do Censo Demográfico 

2022, após longa batalha para os 

recursos que perdurou até 

recentemente, ainda há preocupações 

em relação ao valor do projeto. Ex-

presidentes do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 

representantes do sindicato e até o 

próprio diretor de pesquisas do instituto 

apontam para possível impacto da 

inflação na operação. O montante agora 

está em linha com o definido em 2019, 

de R$ 2,3 bilhões, quando ocorreu a 

primeira redução do orçamento, na 

chegada da então presidente do 

instituto, Susana Cordeiro Guerra. Só 

que a inflação acumulada entre julho de 

2019 e setembro de 2021 é de 14%. Se 

fosse aplicado o reajuste, para manter o 

poder de compra, o montante chegaria a 

R$ 2,622 bilhões. 

 

O orçamento apertado aumenta o temor 

de riscos para o fluxo de pagamento de 

recenseadores, a boa qualidade dos 

dados coletados e a cobertura dos 

domicílios, apontam os entrevistados. 

Por ser uma operação de grande porte - 

realizada em cerca de 71 milhões de 

domicílios nos 5.570 municípios 

brasileiros, com mais de 200 mil 

trabalhadores temporários -, são 

naturais os imprevistos, mais difíceis de 

serem contornados quando há pouca 

margem no orçamento, apontam 

especialistas. 

 

Até o próprio IBGE citou, em nota 

técnica já divulgada em que detalhou o 

orçamento a pedido do Supremo 

Tribunal Federal (STF), a inflação 

acumulada de 10,45% entre janeiro de 

2020 e agosto de 2021 e a expectativa 

para 2022. 

 

 
“É uma situação delicada, mas o 

orçamento aceito pelo IBGE de R$ 2,3 

bilhões já seria insuficiente naquele 

momento [2019]. Agora, ainda temos a 

inflação acumulada desde então, para 

não falar da inflação desde 2010, quando 

o Censo custou R$ 1,5 bilhão. Estou 

falando de fora, não dá para afirmar que 

vai dar certo ou errado, mas será um 

Censo mais complexo”, afirma o ex-
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presidente do IBGE Eduardo Pereira 

Nunes. 

 

Na gestão anterior à de Susana, o projeto 

era de R$ 3,1 bilhões, mas o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, questionou o 

valor por causa da necessidade de cortes 

de recursos e cogitou vender um dos 

prédios do IBGE para financiar o Censo. 

Logo depois, ela reduziu para R$ 2,3 

bilhões, principalmente com gastos com 

pessoal, com número menor de 

recenseadores e de supervisores, além 

de diminuir o tamanho do questionário, 

cortando perguntas como o rendimento 

do domicílio e o comprometimento da 

renda com aluguel, mudança que gerou 

polêmica. 

 

No Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) de 2021, o governo federal 

destinou R$ 2 bilhões para o projeto, 

mas nem esse valor foi confirmado na 

votação no Congresso. Recentemente, 

no PLOA de 2022, novamente foi orçado 

em apenas R$ 2 bilhões. Mas após 

intervenção do STF o governo acabou 

solicitando ampliação do valor em R$ 

293 milhões. Em nota ao Valor, o 

Ministério da Economia informou que 

somente após a aprovação final do PLOA 

2022 pelo Congresso e sua posterior 

sanção “será possível afirmar qual será 

efetivamente a dotação com a qual o 

IBGE poderá contar no orçamento do 

próximo ano para o Censo”. 

 

Mas mesmo com os R$ 2,3 bilhões há 

preocupação porque o valor está 

defasado devido à inflação acumulada 

no período. E isso sem considerar a 

continuidade de uma inflação 

pressionada à frente, em 2022, como 

mostram as projeções de mercado. A 

coleta do Censo começará em 1º de 

junho, ou seja, ainda haverá um período 

de cinco meses para impacto da alta de 

preços em 2022. 

Presidente do IBGE até 2019, Roberto 

Olinto também alerta para o efeito da 

inflação, lembrando que o valor de R$ 

2,3 bilhões já era uma redução e estava a 

preços de 2019. Agora, se fosse ajustado, 

seria um valor bem maior. Além disso, 

cita os gastos adicionais com 

equipamentos de segurança para a 

equipe em campo em razão da pandemia 

e com publicidade, ainda mais 

importante neste momento. 

 

“Queremos um Censo de qualidade, mas 

me parece um pouco irreal fazer com R$ 

2,3 bilhões com todos os custos 

implícitos. Com a pandemia, tem um 

custo adicional de equipamentos de 

proteção que não estava incluído e é 

preciso mais propaganda”, argumenta. 

 

Ao comentar o resultado do teste do 

Censo em Paquetá, no mês passado, o 

próprio diretor de pesquisas do IBGE, 

Cimar Azeredo Pereira, admitiu que a 

inflação pode afetar a organização da 

operação. 

 

“Não se previa uma pandemia e temos 

que nos virar com ela. No caminho daqui 

até chegar ao Censo, pode ter uma série 

de percalços que a gente tem que ter 

experiência para lidar. [...] Tem a 

inflação... Quando fez uma licitação lá 

atrás, agora o valor do combustível [está 

maior], que acaba afetando toda a 

cadeia”, disse ele, admitindo a 

possibilidade de renegociações de 

contratos. “Então pode ter que conviver 

com isso. Pode acabar tendo que haver 

repactuação, renegociação. Isso tudo 

está dentro das expectativas em um 

momento pandêmico”, afirmou ele. 

 

Em nota enviada ao Valor ontem, o 

IBGE ressaltou que, no planejamento 

dos censos, leva em consideração a 

possível depreciação do orçamento, 

entre seu planejamento e sua execução. 
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“Esse fator também foi considerado no 

planejamento do próximo Censo, apesar 

dos percalços ocorridos”, diz o texto. 

 

Na avaliação de Dione Oliveira, diretora 

da Executiva Nacional do Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores do IBGE 

(Assibge), a inflação reforça o risco de 

um Censo que será realizado com pelo 

menos R$ 800 milhões a menos que os 

recursos previstos inicialmente. 

 

“A inflação subiu no período, temos os 

gastos a mais com equipamentos de 

segurança e a necessidade de uma 

campanha ampla de propaganda, por 

causa dos cuidados na pandemia. Seria 

necessário mais orçamento, e não a 

manutenção de um valor que já tinha 

sido reduzido. O Censo é uma operação 

de guerra e é perigoso que o valor não 

cubra todos os custos”, pondera. 

 

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

2021/11/09/inflacao-corroi-orcamento-

e-preocupa-execucao-do-censo.ghtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/09/inflacao-corroi-orcamento-e-preocupa-execucao-do-censo.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/09/inflacao-corroi-orcamento-e-preocupa-execucao-do-censo.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/09/inflacao-corroi-orcamento-e-preocupa-execucao-do-censo.ghtml
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Finanças 

Dólar e juros futuros recuam 
à espera de definição sobre 
PEC dos Precatórios 
 
Por Felipe Saturnino, Valor — São 
Paulo 
09/11/2021 10h36  Atualizado há 26 
minutos 
 

Pepi Stojanovski/Unsplash 

 

Os juros futuros e o dólar comercial 

iniciaram o pregão desta terça-feira em 

queda, com os agentes financeiros à 

espera de definição sobre a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) dos 

Precatórios, que recalcula o teto de 

gastos e abre espaço para financiar o 

Auxílio Brasil, programa social do 

governo Jair Bolsonaro que substituirá o 

Bolsa Família. 

 

Pouco depois de 10h30, o dólar 

comercial cedia 0,50%, cotado a R$ 

5,5132. No mercado de juros futuros, a 

taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para janeiro de 

2022 passava de 8,46% para 8,44%; a do 

DI para janeiro de 2023 caía de 12,23% 

para 12,195%; a do DI para janeiro de 

2025 recuava de 12,17% para 12,04% e a 

do DI para janeiro de 2027 cedia de 

12,02% para 11,91%. 

 

Os investidores seguem no aguardo de 

uma definição da PEC na Câmara dos 

Deputados, tema crucial para a 

percepção de risco fiscal sobre os ativos 

domésticos. O presidente da Casa, 

Arthur Lira, tem articulado para obter 

alto quórum e assegurar a aprovação da 

proposta em plenário no segundo turno, 

após vitória por margem apertada em 

primeiro turno. Mas a decisão liminar da 

ministra do Supremo Tribunal Federal 

(STF) Rosa Weber de suspender o 

pagamento de emendas de relator, 

usadas para negociar votos a favor da 

proposta, alimenta as incertezas do 

cenário. 

 

Até o momento, os magistrados Cármen 

Lúcia, Luís Roberto Barroso e Edson 

Fachin acompanharam Weber e 

votaram no plenário virtual do STF por 

suspender a execução do chamado 

“orçamento secreto”. Os ministros têm 

até as 23h59 de amanhã para julgar o 

caso e são necessários seis votos para 

formar maioria e fontes da Corte 

afirmaram ao Valor que o placar tende 

a ser apertado. Não se descarta a 

possibilidade de pedido de vista, para 

ganhar tempo e conseguir se chegar a 

uma solução intermediária. 

 

“Trabalhamos com a hipótese de 

volatilidade para a curva de juros nesta 

terça-feira, tendo o tema PEC dos 

Precatórios como central para a sessão 

de hoje”, diz a Renascença DTVM, em 

relatório matinal. 

 

A instituição também avalia que as 

atuações de Lira sugerem a aprovação da 

proposta, mas alerta que 

movimentações de partidos que 

apoiaram o texto em primeiro turno, 

como o PDT, devem ser acompanhadas 

de perto pelo mercado. Além dos quatro 

votos favoráveis no STF à suspensão das 

emendas de relator, outros votos de 
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magistrados também podem dar 

volatilidade aos negócios. 

 

Cabe destacar que a curva de juros 

precifica no momento uma taxa Selic de 

13% ao fim do ciclo de aperto monetário 

ora promovido pelo Banco Central. Tal 

nível de taxa deve ser alcançado em 

junho de 2022, segundo precificação 

extraída do DI. Esse fator pesa no dólar, 

uma vez que uma taxa básica mais 

elevada aumenta o “carry trade” ou 

carrego da moeda brasileira, atraindo 

investidores dispostos a ganhar com 

operações que negociem o diferencial de 

taxas de juros de países diferentes. 

 

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

ia/2021/11/09/dolar-e-juros-futuros-

recuam-a-espera-de-definicao-sobre-

pec-dos-precatorios.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/09/dolar-e-juros-futuros-recuam-a-espera-de-definicao-sobre-pec-dos-precatorios.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/09/dolar-e-juros-futuros-recuam-a-espera-de-definicao-sobre-pec-dos-precatorios.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/09/dolar-e-juros-futuros-recuam-a-espera-de-definicao-sobre-pec-dos-precatorios.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/09/dolar-e-juros-futuros-recuam-a-espera-de-definicao-sobre-pec-dos-precatorios.ghtml
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Empresas 

Gol vê prejuízo aumentar 
para R$ 2,526 bilhões no 3º 
trimestre 
 
No geral, a companhia continua 
pressionada pelos impactos da 
pandemia, mas disse ver uma retomada 
consistente no setor 
 
Por Cristian Favaro, Valor — São Paulo 
09/11/2021 08h57  Atualizado há uma 
hora 
 

GOL/Divulgação 

 

A companhia aérea Gol registrou no 

terceiro trimestre de 2021 um prejuízo 

líquido de R$ 2,526 bilhões, alta de 

46,9% na comparação com o registrado 

em igual período do ano anterior. No 

geral, a companhia continua 

pressionada pelos impactos da 

pandemia, mas disse ver uma retomada 

consistente no setor. 

 

No trimestre, a Gol transportou 4,99 

milhões de passageiros, alta de 91,7% na 

comparação com o registrado em igual 

período de 2020. 

 

A receita operacional líquida foi de R$ 

1,9 bilhão, crescimento de 96,4% na 

comparação com o terceiro trimestre de 

2020. Separando apenas o transporte de 

passageiro, a receita foi de R$ 1,77 

bilhão, alta de 101% em igual base. Já a 

receita de transporte de carga e outros 

foi de R$ 147,6 milhões, alta de 53,9%. 

 

Excluindo variações cambiais e 

monetárias, despesas líquidas não 

recorrentes, ganhos relacionados a 

Exchangeable Notes entre outros, o 

prejuízo líquido após participação de 

minoritários foi de R$ 884,6 milhões, 

alta de 1,4% na comparação com o 

terceiro trimestre. 

 

O lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda, na 

sigla) recorrente totalizou R$ 464,7 

milhões no período, alta de 63,6% na 

comparação anual. A margem Ebitda foi 

de 24,3% contra 29,1% um ano antes. 

 

O resultado financeiro líquido foi de R$ 

1,967 bilhão, um aumento de 112% na 

comparação com igual período do ano 

anterior, principalmente em decorrência 

de perdas com variações cambiais e 

monetárias, aumento nos ganhos com 

aplicações financeiras, entre outros. Os 

números foram parcialmente 

compensados por despesas com juros de 

empréstimos e financiamentos que 

aumentaram e por um resultado líquido 

de derivativos maior. 

 

A dívida líquida apresentou alta de 9,4% 

no terceiro trimestre, ante um ano antes, 

para R$ 15,475 bilhões. A relação dívida 

líquida ajustada sobre Ebitda ficou em 

9,7 vezes, contra 4,3 vezes um ano antes. 

Incluindo os bônus perpétuos e o 

“Exchangeable Notes”, a relação dívida 

líquida sobre o Ebitda atingiu 10,1 vezes. 

 

O prazo médio de vencimento da dívida 

de longo prazo da companhia no fim do 

trimestre, excluindo os leasings e 

financiamentos de aeronaves e os bônus 

perpétuos, era de 3,3 anos. 
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Em 30 de setembro, a liquidez total 

(caixa e equivalentes de caixa, aplicações 

financeiras, caixa restrito e contas a 

receber e títulos) da Gol totalizou R$ 

2,080 bilhões, queda de 7,2% na 

comparação anual, mas alta de R$ 265,8 

milhões se comparado ao fechamento do 

segundo trimestre deste ano. 

 

A Gol encerrou o trimestre com frota 

total de 129 aeronaves Boeing 737, sendo 

114 NGs e 14 Max operacionais. Em igual 

trimestre de 2020, contava com 129 

aeronaves, sendo sete Max (não 

operacionais). A idade média da frota da 

empresa foi de 11,1 anos. 

 

No fim de setembro, a Gol possuía 95 

pedidos firmes para aquisição de 

aeronaves Boeing 737 Max, sendo 73 de 

737 Max-8 e 22 pedidos de 737 Max-10. 

“O plano de frota da companhia 

apresenta devolução de até seis 

aeronaves operacionais até o final de 

2021, com a flexibilidade de retornar 

ainda mais aeronaves se necessário”, 

apontou. 

 

Projeções 
 
A companhia aérea deu sinalizações 

positivas para o mercado quanto ao 

último trimestre de 2021, na esteira da 

campanha de vacinação, que tem feito a 

pandemia perder força no país, assim 

como a entrada da alta temporada de 

verão e com os voos internacionais. Com 

o cenário, a empresa espera elevar em 

29% a sua capacidade planejada na 

comparação com o registrado um ano 

antes. 

 

O mercado mais favorável deverá 

colaborar para que a aérea eleve em 40% 

a sua receita consolidada no trimestre na 

comparação com o registrado no mesmo 

período do ano anterior, para R$ 2,6 

bilhões. 

 

A aérea disse ainda esperar uma receita 

do programa de fidelidade acima de R$ 

600 milhões nos últimos três meses 

deste ano. “Estimamos que o programa 

de fidelidade irá atingir um faturamento 

bruto superior a R$ 2,5 bilhões em 

2022”, acrescentou. 

 

A Gol disse ainda que espera encerrar o 

trimestre com R$ 3,8 bilhões em 

liquidez e R$ 15,8 bilhões em dívida 

líquida ajustada (relação dívida/Ebitda 

de 5,2 vezes). 

 

O grupo aposta para uma taxa de 

ocupação de 82% no período, assim 

como uma redução no CASK ex-

combustível (ou seja, o custo 

operacional dividido pelo total de 

assentos-quilômetro oferecidos 

excluindo despesas com combustível) de 

12%. 

 

Custo operacional 
 
O custo operacional dividido pelo 

total de assentos-quilômetro 

oferecidos (Cask, na sigla em inglês) 

no terceiro trimestre deste ano 

apresentou queda de 15,9% na 

comparação anual, para R$ 0,3664. O 

ganho veio sobretudo com a retomada 

dos passageiros depois do pior da 

pandemia. Excluindo os custos com 

combustíveis, o Cask foi de R$ 0,2740 

no trimestre, queda de 22,8%. 

 

Já o Prask (receita de passageiros 

dividida pelo total de assentos-

quilômetro disponíveis) foi de R$ 

0,2428, alta de 10,3% na comparação 

anual. O Rask (receita operacional 

dividida pelo total de assentos-

quilômetro oferecidos) foi de R$ 0,2631, 

alta de 7,7%. 

 

No fim do trimestre, a aérea reportou 

ainda um Yield médio por 

passageiro (ou seja, valor médio pago 
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por um passageiro para voar um 

quilômetro) de R$ 0,2980, aumento 

de 7,3% em comparação ao mesmo 

trimestre de 2020, “principalmente em 

função da otimização dos assentos 

ofertado e com potencial de contínua 

melhoria com a retomada dos 

passageiros corporativos no quarto 

trimestre”, disse a empresa. 

 

A utilização de aeronaves no trimestre 

foi de 10,2 horas/dia, uma evolução de 

52,2% em relação a igual período de 

2020 e, segundo a empresa, está 

consistente com sua estratégia de 

adicionar capacidade conforme os sinais 

da demanda. 

 

As vendas médias diárias da Gol foram 

de R$ 27,6 milhões no trimestre, as 

quais representam cerca de 66% dos 

níveis de venda pré-pandemia, R$ 9,1 

milhões acima do segundo trimestre de 

2021 e 148% acima do terceiro trimestre 

de 2020. 

 

A empresa destacou ainda que, durante 

o trimestre, o processo de migração do 

PSS (“Passenger Service System”) para 

um novo sistema da Sabre impactou em 

uma redução temporária na oferta de 

voos e as vendas da Gol em 

aproximadamente 5%. O impacto, 

entretanto, já era previsto pela 

companhia no seu plano de transição. 

 

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

cia/2021/11/09/gol-ve-prejuizo-

aumentar-para-r-2526-bilhoes-no-3o-

trimestre.ghtml   

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/09/gol-ve-prejuizo-aumentar-para-r-2526-bilhoes-no-3o-trimestre.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/09/gol-ve-prejuizo-aumentar-para-r-2526-bilhoes-no-3o-trimestre.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/09/gol-ve-prejuizo-aumentar-para-r-2526-bilhoes-no-3o-trimestre.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/09/gol-ve-prejuizo-aumentar-para-r-2526-bilhoes-no-3o-trimestre.ghtml
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Legislação 

Justiça autoriza aposentado a 
deduzir do IR contribuições 
extraordinárias 
 
Valores são exigidos por fundos de 
pensão para equacionar déficits 
acumulados 
 
Por Gilmara Santos — De São Paulo 
09/11/2021 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Ana Cláudia Utumi: litigância cresceu 

com um maior número de pessoas 

sujeitas ao pagamento de contribuição 

extraordinária — Foto: Silvia 

Costanti/Valor 

 

Aposentados e pensionistas têm obtido 

no Judiciário o direito de deduzir da 

base de cálculo do Imposto de Renda 

contribuições extraordinárias exigidas 

por fundos de pensão e de previdência 

privada. As decisões autorizam a medida 

fundamentadas na Lei nº 9.532, de 1997, 

que estabelece o abatimento - o que para 

a Receita Federal só valeria para as 

contribuições normais. 

 

A questão ganhou importância com os 

planos de equacionamento de déficits 

acumulados adotados pelos grandes 

fundos de pensão do país - Petros, 

Funcef e Postalis. Os três, ao lado da 

Previ, estiveram no centro das 

investigações da Operação Greenfield, 

deflagrada em 2016 pela Polícia Federal 

e Ministério Público Federal para apurar 

crimes de gestão temerária e 

fraudulenta. A estimativa é que os 

prejuízos superaram a cifra de R$ 54 

bilhões. 

 

Hoje, o artigo 11 da Lei nº 9.532, de 1997, 

autoriza “as deduções relativas às 

contribuições para entidades de 

previdência privada”, limitadas a 12% do 

total dos rendimentos computados na 

determinação da base de cálculo do 

imposto devido na declaração de ajuste 

anual de rendimentos. No entanto, para 

a Receita Federal, não entrariam as 

extraordinárias. 

 

O entendimento está na Solução de 

Consulta nº 354, editada em 2017 pela 

Coordenação-Geral de Tributação 

(Cosit). Pelo texto, “apenas as 

contribuições normais (aquelas que se 

destinam ao custeio de benefícios) às 

entidades fechadas de previdência 

privada domiciliadas no Brasil são 

dedutíveis do imposto sobre a renda de 

pessoa física”. 

 

Com as contribuições extraordinárias 

exigidas pelos grandes fundos, 

aposentados e pensionistas passaram a 

recorrer à Justiça. Para repassar a conta 

às patrocinadoras - Petrobras, Caixa 

Econômica Federal (CEF) e Correios - ou 

reduzir o prejuízo por meio da dedução 

dos valores do Imposto de Renda. “Mais 

pessoas passaram a se sujeitar ao 

pagamento de contribuições 

extraordinárias e, com isso, cresceu a 

litigância desse assunto”, explica a 

advogada Ana Cláudia Utumi. 

 

De acordo com o advogado Gabriel 

Britto, do escritório Jund Advogados 

Associados, a Receita Federal vem 
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cobrando o Imposto de Renda sobre o 

valor descontado mensalmente a título 

de contribuição extraordinária. “Apesar 

desse valor não representar qualquer 

acréscimo patrimonial ao contribuinte”, 

diz. “Mas temos recorrido à Justiça e 

conseguido decisões favoráveis aos 

nossos clientes”, complementa. 

 

Um dos processos foi analisado pelo 5º 

Juizado Especial Federal do Rio de 

Janeiro (nº 5073867-34.20 

21.4.02.5101). A juíza Simone de Fátima 

Diniz Bretas julgou procedente o pedido, 

condenando a União/Fazenda Nacional 

a deduzir o valor das contribuições 

extraordinárias da base de cálculo do 

Imposto de Renda e a restituir os valores 

recolhidos indevidamente. 

 

Gabriel Britto calcula que o montante a 

ser devolvido supera a cifra dos R$ 20,5 

mil. O valor é referente ao período de 

março de 2018 a dezembro de 2020. 

 

Citando entendimento da Turma 

Nacional de Uniformização (TNU) 

favorável a aposentados e pensionistas, 

a juíza federal Luciana Ortiz Tavares 

Costa Zanoni, do Juizado Especial 

Federal de São Paulo, também decidiu 

no mesmo sentido (processo nº 

0067608-41.2019.4.03.6301). O caso 

envolve a Funcef. 

 

Para a TNU, “as contribuições do 

assistido destinadas ao saneamento das 

finanças de entidade fechada de 

previdência privada podem ser 

deduzidas da base de cálculo do imposto 

sobre a renda, mas dentro do limite 

legalmente previsto (artigo 11 da Lei nº 

9.532/97)”. 

 

O advogado André Luiz, do escritório 

CTM Advogados, afirma que, nesses 

casos, é recomendável ter “salvaguarda 

judicial”. “É preciso que se faça análise 

cuidadosa porque a Receita Federal não 

tem observado as decisões do Judiciário. 

Tem que ter decisão judicial porque 

quando [o aposentado ou pensionista] é 

autuado, cobra-se multa e juros e a 

restituição é retida”, diz. 

 

A dedução, para a advogada Maria Inês 

Murgel, do escritório JCM Advogados 

Associados, é um incentivo para as 

pessoas fazerem poupança 

previdenciária. “As contribuições 

extraordinárias possuem a mesma 

natureza da normal. Mas é determinada 

pelo fundo de extraordinária para 

garantir a aposentadoria e por tempo 

limitado”, diz. 

 

Para resolver o problema, tramita no 

Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 

4.016/2020, que altera a Lei nº 

9.532/1997, para dispor expressamente 

sobre a possibilidade da dedução das 

contribuições extraordinárias para os 

planos de benefícios de entidade fechada 

de previdência complementar. 

 

Em nota enviada ao Valor, a Receita 

Federal informa que “não tivemos ainda 

nenhuma mudança na legislação que 

permita esse tipo de dedução”. 

 

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

cia/2021/11/09/justica-autoriza-

aposentado-a-deduzir-do-ir-

contribuicoes-extraordinarias.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/09/justica-autoriza-aposentado-a-deduzir-do-ir-contribuicoes-extraordinarias.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/09/justica-autoriza-aposentado-a-deduzir-do-ir-contribuicoes-extraordinarias.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/09/justica-autoriza-aposentado-a-deduzir-do-ir-contribuicoes-extraordinarias.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/09/justica-autoriza-aposentado-a-deduzir-do-ir-contribuicoes-extraordinarias.ghtml
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Jurídico 

Partido de Ciro Nogueira 
trava batalha milionária 
contra a PGFN 
 
Última instância do Carf decide hoje 
sobre uma das heranças do mensalão ao 
PP 
 
Rio 
09/11/2021 07h00  Atualizado há 4 
horas 

 
O Partido Progressista (PP), do 

ministro da Casa Civil, Ciro 

Nogueira, trava uma batalha contra 

a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), nesta terça-feira, 

no Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf). Trata-se de 

uma das heranças do mensalão. Além 

de lhe custar milhões, poderá ter 

desdobramentos na esfera penal. 

 

A Constituição Federal garante 

imunidade às receitas dos partidos 

políticos. Mas o Fisco pode exigir 

tributos federais sobre pagamentos 

realizados ao partido sem relação, direta 

ou indireta, com a atividade partidária. 

 

Foi o que aconteceu com o PP e outros 

partidos envolvidos no mensalão, o 

esquema de compra de votos de 

parlamentares no primeiro mandato do 

governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT). A Receita Federal aplicou 

autuações por terem deixado de pagar 

tributos sobre os valores recebidos. No 

caso do PP, foram duas autuações de 

pouco mais de R$ 8 milhões. 

 
— Foto: André Corrêa/André 

Corrêa/Senado Federal 

 

Primeiro processo 

 

O processo envolvendo o PP é o primeiro 

a chegar na Câmara Superior, a 

última instância do Carf. Os 

conselheiros vão julgar o recurso que foi 

apresentado pela PGFN contra o 

cancelamento da multa qualificada - 

de 150% sobre os valores devidos 

(processo nº 10168.003918/2007-36). 

 

Essa multa foi aplicada pela fiscalização, 

que entendeu ter havido dolo, fraude ou 

sonegação. Mas caiu no julgamento de 

turma, que ocorreu no ano de 2014. O 

PP, naquela ocasião, também conseguiu 

se livrar de parte das cobranças da 

Receita Federal. 

 

Na turma 

 

O Fisco questionava diversos 

pagamentos feitos pelo partido a pessoas 

físicas e jurídicas. Um deles, de R$ 700 

mil, havia sido destinado ao advogado 

Paulo Goyas, que defendeu o então 

deputado Ronivon Santiago (PP-AC) 

em ações judiciais. O montante foi 

repassado ao partido pelo 

empresário Marcos Valério, o 

operador do mensalão. 

 

Os conselheiros da turma entenderam, 

naquela ocasião, que somente sobre uma 

parte desse valor - R$ 100 mil - deveria 

incidir Imposto de Renda (IRPJ) 
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e CSLL. O restante da autuação foi 

cancelado porque consideraram já estar 

prescrito. Referia-se a valores que foram 

repassados a Goyas antes de 2004. 

 

A turma também analisou, em 2014, 

cerca de 300 notas fiscais que seriam 

irregulares ou frias. Serviriam para 

acobertar a saída de dinheiro para o 

mensalão. Somente três dessas notas 

foram desconsideradas. Sobre todas as 

demais, os conselheiros mantiveram a 

cobrança de IRPJ e CSLL que havia sido 

aplicada pela fiscalização. 

 

Multa qualificada 

 

A multa qualificada, que será discutida 

hoje na Câmara Superior do Carf, pode 

encarecer em 150% a conta a ser paga 

pelo partido e também pode dar origem 

a um processo judicial por crime contra 

a ordem tributária. É que quando há 

confirmação dessa multa, a Receita 

Federal é obrigada a enviar para o 

Ministério Público a chamada 

representação fiscal para fins penais. 

 

Ficaria a cargo do MP, nesse caso, abrir 

inquérito para apurar se existe 

condições para a responsabilização de 

algum dirigente ou integrante do partido 

e decidir, então, se oferece ou não a 

denúncia. 

 

"Crimes de natureza tributária acabam 

sendo investigados muitos anos depois 

da perpetração dos fatos porque a 

consumação do delito só se dá com o 

lançamento definitivo, ou seja, o 

julgamento do Carf. Antes disso, os 

órgãos persecutores não podem 

investigar", contextualiza o advogado 

Sérgio Rosenthal, especialista na área 

penal, sobre a possibilidade de essa 

investigação ocorrer mais de 15 depois 

de o esquema de corrupção ter sido 

revelado. 

https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/post/2021/11/partido-de-
ciro-nogueira-trava-batalha-milionaria-
contra-a-pgfn.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2021/11/partido-de-ciro-nogueira-trava-batalha-milionaria-contra-a-pgfn.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2021/11/partido-de-ciro-nogueira-trava-batalha-milionaria-contra-a-pgfn.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2021/11/partido-de-ciro-nogueira-trava-batalha-milionaria-contra-a-pgfn.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/post/2021/11/partido-de-ciro-nogueira-trava-batalha-milionaria-contra-a-pgfn.ghtml
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Economia 

A um dia da votação em 2º 
turno da PEC dos Precatórios, 
Lira amplia ainda mais 
votação remota na Câmara 
 
Gestantes ou parlamentares com a 
saúde debilitada que estão afastados 
poderão marcar presença e posição 
sobre uma alteração na Constituição 
pelo celular 
 
Bruno Góes 
08/11/2021 - 19:43 / Atualizado em 
08/11/2021 - 20:58 
 

O Congresso Nacional Foto: Pablo Jacob 

/ Agência O Globo / 26-05-2021 

 

BRASÍLIA — A um dia da análise em 

segundo turno da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) dos Precatórios, a 

Mesa-diretora da Câmara decidiu 

flexibilizar ainda mais as regras de 

votação remota. Agora, gestantes ou 

parlamentares com a saúde debilitada 

serão autorizados a registrar presença e 

marcar suas posições pelo celular. 

 

Na semana passada, horas antes da 

votação em primeiro turno, o presidente 

da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), liberou 

a votação de deputados que estivessem 

em missão oficial no exterior a participar 

das sessões. 

 

Lira assinou a nova decisão junto com 

outros integrantes da Mesa. 

Endossaram a posição: Marcelo Ramos 

(vice-presidente), André de Paula 

(segundo vice-presidente), Luciano 

Bivar (primeiro-secretário), Marília 

Arraes (segunda-secretária), Rose 

Modesto (terceira-secretária) e 

Rosângela Gomes (quarta-secretária). 

 

"Ficam liberados do registro de presença 

biométrica, para fins de liberação de 

registro de presença nas sessões ou 

reuniões pelo Infoleg (sistema remoto), 

parlamentares gestantes ou em 

condições de saúde que impossibilite o 

trabalho presencial, desde que seja 

deferido pelo presidente da Câmara dos 

Deputados requerimento neste sentido", 

diz o novo ato da Câmara. 

 

A nova regra determina que o pedido 

para participar das sessões deverá ser 

acompanhado de "documentação que 

comprove o estado de saúde do 

parlamentar". 

 

Desde a semana passada, Lira é 

pressionado por ministros do governo a 

flexibilizar as regras do trabalho 

presencial. Na votação em primeiro 

turno da PEC, o governo teve margem 

apertada de votos: foram apenas 312 

votos a favor — quatro a mais do que o 

necessário para aprovar a alteração na 

Constituição. 

 

Lira admite de forma reservada que 

poderá haver algum recuo de 

parlamentares do PDT e PSB, que 

ajudaram a aprovar a proposta em 

primeiro turno na semana passada, mas 

alega que conseguirá compensar os 

votos de desertores com folga em outras 

legendas. 

 

A expectativa é que deputados faltosos 

no Centrão na semana passada 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/lira-quer-votar-2-turno-da-pec-dos-precatorios-nesta-terca-antes-do-fim-do-julgamento-do-stf-sobre-emendas-25268764
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/lira-quer-votar-2-turno-da-pec-dos-precatorios-nesta-terca-antes-do-fim-do-julgamento-do-stf-sobre-emendas-25268764


14 

 

compareçam à Câmara nesta semana. 

Na votação do primeiro turno, estiveram 

presentes 462 deputados. 

 

Até o momento, a Câmara não informou 

quantos e quais deputados votaram pelo 

sistema remoto em primeiro turno. 

 

Nesta segunda-feira, do outro lado da 

disputa, dois parlamentares 

reassumiram o mandato para votar 

contra a PEC. O titular Marcio Jerry 

(PCdoB-MA) entra no lugar do suplente 

Gastão Vieira (Pros-MA) e Mauro 

Benevides Filho (PDT-CE) substitui 

Aníbal Gomes (DEM-CE). 

  

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

acroeconomia/a-um-dia-da-votacao-

em-2-turno-da-pec-dos-precatorios-

lira-amplia-ainda-mais-votacao-

remota-na-camara-1-25269031  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/a-um-dia-da-votacao-em-2-turno-da-pec-dos-precatorios-lira-amplia-ainda-mais-votacao-remota-na-camara-1-25269031
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/a-um-dia-da-votacao-em-2-turno-da-pec-dos-precatorios-lira-amplia-ainda-mais-votacao-remota-na-camara-1-25269031
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/a-um-dia-da-votacao-em-2-turno-da-pec-dos-precatorios-lira-amplia-ainda-mais-votacao-remota-na-camara-1-25269031
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/a-um-dia-da-votacao-em-2-turno-da-pec-dos-precatorios-lira-amplia-ainda-mais-votacao-remota-na-camara-1-25269031
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/a-um-dia-da-votacao-em-2-turno-da-pec-dos-precatorios-lira-amplia-ainda-mais-votacao-remota-na-camara-1-25269031
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Economia 

Em busca de gasolina barata, 
brasileiros atravessam 
fronteira com Argentina para 
abastecer o carro 
 
Postos de Porto Iguaçu limitam venda a 
15 litros por veículo diante da invasão 
dos vizinhos. Receita intensifica 
fiscalização para impedir transporte 
ilegal 

 
Matheus Ruas* 
09/11/2021 - 00:00 / Atualizado em 
09/11/2021 - 09:28 
 

Abastecer na Argentina pode custar a 

metade do preço de um posto no Brasil 

Foto: Milan Krasula / Getty 

Images/iStockphoto 

 

RIO -  Para fugir da alta no preço da 

gasolina, brasileiros estão atravessando 

a fronteira e abastecendo os carros na 

Argentina. A busca por combustíveis em 

Porto Iguaçu, no país vizinho, levou 

postos de combustíveis locais a 

limitarem o fornecimento a 15 litros por 

veículo estrangeiro ao dia. 

 

Equanto isso, do lado de cá da fronteira, 

os postos de Foz do Iguaçu (PR) tinham 

procura bem menor vendendo 

gasolina  brasileira entre R$ 6,35 e R$ 7 

o litro. Na Argentina, o valor médio 

estava em torno de R$ 3,15. 

“Estamos tentando aumentar a 

produção, mas lamentavelmente temos 

uma cota de abastecimento. Ou seja, não 

nos permitem mais do que uma certa 

quantidade de combustível porque o 

preço está muito baixo, e o barril do 

petróleo subiu para US$ 80”, afirmou o 

representante da Câmara de 

Combustíveis de Missiones, Faruk Jalaf, 

ao jornal argentino Clarín. 

 

Mas além de ir de carro abastecer do 

outro lado da fronteira, muitos 

brasileiros estão se arriscando a trazer 

galões de gasolina e até botijões de gás 

argentinos para o Brasil. 

 

Com o aumento do número de casos de 

revendas ilegais de botijões de gás e 

galões de gasolina no Brasil, a Receita 

Federal iniciou na região a Operação 

Nafta para intensificar a fiscalização na 

fronteira para impedir a entrada de 

combustíveis ilegalmente no país. 

 

Desde o início da operação em Dionísio 

Cerqueira, há duas semanas, foram 

apreendidos 2,5 mil litros de gasolina e 

130 botijões de gás. 

 

A Receita alerta para os riscos desse tipo 

de revenda sem o cumprimento de 

procedimentos de segurança e 

regularização da carga. 

 

Cruzar a fronteira não é tarefa simples, 

apesar da integração do Mercosul. A 

Polícia Federal exige que os brasileiros 

registrem a saída. Já na aduana 

argentina, são cobrados documentos 

pessoais e comprovante de vacinação 

completa. 

  

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/gasolina-sobe-pela-quinta-semana-seguida-nos-postos-diz-anp-maxima-chega-r-799-25268589
https://oglobo.globo.com/economia/gasolina-sobe-pela-quinta-semana-seguida-nos-postos-diz-anp-maxima-chega-r-799-25268589
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https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/em-busca-de-gasolina-
barata-brasileiros-atravessam-
fronteira-com-argentina-para-
abastecer-carro-25269277  
 

Retorne ao índice 
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https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/em-busca-de-gasolina-barata-brasileiros-atravessam-fronteira-com-argentina-para-abastecer-carro-25269277
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Economia 

ONS acaba com ação para 
reduzir o consumo de energia 
 
Para surpresa de indústrias, Operador 
Nacional do Sistema encerra programa 
voltado a diminuir o risco de apagão 

 
Denise Luna, O Estado de S.Paulo 
09 de novembro de 2021 | 05h00 
 
Lançado no final de agosto com objetivo 

de reduzir o consumo de energia no País, 

diante da pior crise hídrica dos últimos 

91 anos, o programa de Redução 

Voluntária da Demanda (RVD) de 

energia elétrica chega ao fim antes do 

prazo fixado pelo governo, e com um 

saldo ainda desconhecido das 

contribuições recebidas.  

 

Represa da hidrelétrica de Caconde 

(SP); ameaça de racionamento Foto: 

Tiago Queiroz/ Estadão 

 

De acordo com o diretor-geral 

do Operador Nacional do Sistema 

(ONS), Luiz Ciocchi, responsável pela 

aplicação do programa, o RVD foi 

importante para ajudar a atravessar a 

crise e deve ser retomado no ano que 

vem, antes da próxima estação seca. “No 

momento não é mais necessário. Foi 

importante, mas devemos retomar na 

próxima estação seca, e começar antes 

(do que neste ano). É um instrumento 

importante, e precisamos evoluir na sua 

utilização”, disse Ciocchi 

ao Estadão/Broadcast na segunda-

feira, 8. 

 

Chuvas 

 

Com mais chuvas do que o previsto 

inicialmente, o risco de racionamento e 

apagões foi afastado em 2021, mas ainda 

é dúvida em 2022. A notícia pegou o 

setor elétrico de surpresa. Pelo 

cronograma original do RVD, a última 

chamada para adesão ao programa seria 

no próximo dia 19.  

 

No entanto, de acordo com o diretor de 

Energia da Liasa, Ary Pinto, uma das 

maiores produtoras de silício metálico 

do País, nos últimos 15 dias, o ONS já 

não aceitava ofertas das indústrias. Ele 

considera o fim do programa negativo e 

inexplicável, já que por ser voluntário e 

reduzir operações mais caras e poluentes 

de termoelétricas a combustível fóssil, 

não tem sentido acabar “liminarmente” 

como ocorreu. “É muito ruim (o fim do 

programa). Não consigo entender. O 

ONS quer que o brasileiro pague energia 

mais cara?”, disse, destacando que no 

mundo inteiro esse sistema funciona 

sem interrupção, visando conseguir os 

melhores preços para a energia no 

mercado. 

 

Programa 
 
O mecanismo do programa prevê ofertas 

de redução de demanda de energia 

elétrica por consumidores do Ambiente 

de Contratação Livre (ACL) ou agentes 

de demanda desses consumidores 

(geradores, comercializadores e 

consumidores). A única prestação de 

contas feita pelo ONS foi relativa à 

adesão em setembro, de 237 

megawatts (MW), o suficiente para 

abastecer uma cidade de 1 milhão de 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reducao-voluntaria-de-consumo-de-energia-deve-ter-baixa-adesao-segundo-pesquisa-da-cni,70003806212
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reducao-voluntaria-de-consumo-de-energia-deve-ter-baixa-adesao-segundo-pesquisa-da-cni,70003806212
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ons-operador-nacional-do-sistema
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ons-operador-nacional-do-sistema
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pessoas, menos de 1% da população 

brasileira.  

 

Para o ex-presidente da Empresa de 

Pesquisa Energética, Maurício 

Tolmasquim, é compreensível que o 

programa tenha sido feito a toque de 

caixa, pela emergência do problema de 

escassez das chuvas, mas que para o 

próximo ano o governo deveria pensar 

em um modelo mais estruturado e 

permanente, como ocorre nos países 

desenvolvidos. “Devem ser feitos 

estudos para tornar o programa mais 

perene.”  

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,ons-acaba-com-acao-para-
reduzir-o-consumo-de-
energia,70003893363  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Capacidade de projetos 
autorizados de energia eólica 
e solar já supera apetite do 
mercado 
 

Wilian Miron 

09 de novembro de 2021 | 05h30 

 

 
Aneel estuda leilão para regular ordem 

de entrada em funcionamento de 

projetos  Foto: Werther 

Santana/Estadão 

 

A corrida por outorgas para projetos de 

geração de energias renováveis geradas 

a partir de fontes eólica e solar bateu no 

teto e já soma mais de 185 mil 

megawatts (MW), sendo 145 mil MW em 

solar e 40 mil para eólicas. Com a marca, 

foi superada a capacidade de o mercado 

absorver esses projetos, segundo o 

diretor-geral da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), André 

Pepitone. 

 

Para regular a ordem de entrada em 

funcionamento dos empreendimentos, a 

agência estuda realizar um leilão, que a 

permitiria definir quem poderá se 

conectar para atender ao crescimento 

carga de energia. “Para que haja uma 

disputa na qual todos tenham direito, 

nada melhor do que um processo 

competitivo para definir quem poderá 

conectar primeiro sua usina”, diz 

Pepitone. 

 

Para ele, a fase mais aguda da crise 

hídrica, que trazia riscos de um apagão, 

foi superada, o que permite a retirada de 

algumas medidas que geram impacto 

nas contas de luz. Um exemplo é o 

programa de redução voluntária na 

demanda de energia (RDV). Ele foi 

interrompido pelo Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS) na semana 

passada. 

 

Apesar de mitigados os riscos de falta de 

energia, a agência continuará 

monitorando as condições do sistema 

para 2022 e deve manter as 

termelétricas ligadas no ano que vem até 

que os reservatórios se recuperem. 

 

A Aneel vai tentar buscar um alívio nas 

contas de luz do ano que vem. Uma 

medida em estudo é um empréstimo 

para as distribuidoras de energia, nos 

moldes da Conta Covid. Estima-se que o 

valor será de R$ 15 bilhões, mas a 

agência não confirma o número. O prazo 

de pagamento do empréstimo deve ser 

de cinco anos. 

  

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

/coluna-do-broad/capacidade-de-

projetos-autorizados-de-energia-eolica-

e-solar-ja-supera-capacidade-do-

mercado-de-absorver/  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

MP que cria programa de 
crédito para pequenas 
empresas vai a sanção 
 
Câmara manteve alterações feitas pelo 
Senado; governo estima que R$ 48 
bilhões possam ser liberados 

 
8.nov.2021 às 22h53Atualizado: 
8.nov.2021 às 23h17 
Renato MachadoDanielle Brant 
BRASÍLIA 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

segunda-feira (8) medida provisória que 

cria um programa de estímulo ao crédito 

para beneficiar pequenos produtores e 

empresários, que tenham renda bruta de 

até R$ 4,8 milhões anuais. 

 

A proposta foi aprovada de maneira 

simbólica pelos deputados e segue para 

sanção ou veto do presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido). 

 

A medida provisória encaminhada pelo 

Palácio do Planalto prevê que as 

instituições bancárias concedam o 

crédito em condições favorecidas para 

microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno 

porte, produtores rurais e cooperativas e 

associações de pesca e marisqueiros. 

 

Detalhe do Congresso Nacional 

iluminado com a cor da campanha 

Outubro Rosa - Fabio Rodrigues-

Pozzebom - 5.ago.21/Agência Brasil 

 

Além de receita bruta inferior a R$ 4,8 

milhões, não poderão participar do 

programa instituições que já recebam 

benefícios e créditos no âmbito de outros 

programas federais, como o Pronampe 

(Programa Nacional de Apoio às 

Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte). 

 

Os empréstimos serão oferecidos pelas 

instituições financeiras e não 

diretamente pelas instituições ligadas ao 

governo federal. Ao contrário de outras 

iniciativas, como o próprio Pronampe, o 

governo federal não vai oferecer 

garantias para o programa e nem 

destinar recursos para esse fim. 

 

Os bancos e instituições financeiras vão 

assumir a integralidade dos riscos 

previstos nas operações. Por outro lado, 

poderão gerar o chamado crédito 

presumido até o limite do valor das 

operações de crédito que concederem no 

âmbito desse programa. 

 

[ x ] 

 

O chamado crédito presumido é uma 

espécie de incentivo fiscal, que concede 

desconto às instituições no pagamento 

de impostos. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/renato-machado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/danielle-brant.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/senado-aprova-proposta-que-torna-pronampe-permanente-e-texto-vai-a-sancao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/senado-aprova-proposta-que-torna-pronampe-permanente-e-texto-vai-a-sancao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/senado-aprova-proposta-que-torna-pronampe-permanente-e-texto-vai-a-sancao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/senado-aprova-proposta-que-torna-pronampe-permanente-e-texto-vai-a-sancao.shtml
http://www.folha.com.br/
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Caberá ao Conselho Monetário Nacional 

(CMN) definir as condições, os prazos, 

as regras para concessão e as 

características das operações de crédito. 

 

Os deputados mantiveram as duas 

alterações feitas pelos senadores, que 

aprovaram o texto na última quinta-feira 

(4). Uma delas prevê que, além de multa 

e devolução de recursos, serão aplicadas 

também as sanções cíveis e penais 

cabíveis no caso de haver falsidade no 

pedido de ressarcimento ou dedução do 

crédito presumido. 

 

No Senado, o relator da proposta, o líder 

do governo na Casa, Fernando Bezerra 

(MDB-PE), afirmou que o governo 

federal estima que o programa pode 

ampliar a oferta de crédito em cerca de 

R$ 480 bilhões. 

 

"O Ministério da Economia estima que, 

em função do incentivo previsto na 

medida provisória, até R$ 48 bilhões 

podem ser acrescidos ao capital de 

referência das instituições", afirmou o 

relator, durante a leitura do seu 

relatório. 

 

"Como a alavancagem prevista nas 

normas prudenciais brasileiras é da 

ordem de dez vezes, a medida provisória 

tem potencial de ampliação da carteira 

de crédito dos bancos em 

aproximadamente R$ 480 bilhões", 

completou. 

 

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

o/2021/11/mp-que-cria-programa-de-

credito-para-pequenas-empresas-vai-

sancao.shtml  
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Rosa Weber, do STF, mantém 
tramitação da PEC dos 
Precatórios 
 
Ministra rejeitou três ações que pediam 
a suspensão das votações relacionadas à 
proposta, que podem ocorrer nesta 
terça 

 
9.nov.2021 às 11h03 
Matheus Teixeira 
BRASÍLIA 
 
A ministra Rosa Weber rejeitou nesta 

terça-feira (9) a ação que pedia para o 

STF (Supremo Tribunal Federal) 

suspender a tramitação da PEC 

(proposta de emenda à Constituição) 

dos Precatórios. 

 

A magistrada negou três diferentes 

pedidos de parlamentares de oposição, 

que alegavam que emendas à proposta 

inicial foram aprovadas de maneira 

irregular e contestavam o fato de 

deputados em missão oficial no exterior 

terem participado da votação. 

 

O texto-base da PEC foi aprovada em 

primeiro turno na semana passada e a 

análise do texto em segundo turno está 

marcada para esta terça-feira (9). 

 

Essa proposta é de grande interesse do 

governo e permite a expansão de gastos 

públicos e viabiliza a ampliação 

do Auxílio Brasil prometido pelo 

presidente Jair Bolsonaro em ano 

eleitoral. 

 

Rosa Weber afirmou que, em uma 

análise inicial, concluiu que os 

questionamentos tratam apenas de 

questões relativas ao regimento interno 

da Câmara dos Deputados e não 

representam alguma violação à 

Constituição que justifique a 

intervenção do STF. 

 

[ x ] 

 

"A matéria, ao menos em sede de 

cognição sumária, aparenta estar 

enquadrada na categoria de ato interna 

corporis, cenário a circunscrever a 

resolução de eventual controvérsia 

interpretativa ao âmbito daquela Casa", 

disse. 

 

A ministra, porém, não descartou que 

seja tomada uma decisão no sentido 

oposto após a aprovação da PEC e citou 

que depois da Câmara o caso ainda deve 

ser apreciado pelo Senado. 

 

"Não antevejo, ademais, ao menos por 

ora, risco de ineficácia de eventual 

ordem concessiva futura, uma vez que, 

mesmo se aprovada em segundo turno, 

pelo plenário da Câmara dos Deputados, 

a Proposta de Emenda à Constituição 

não será imediatamente promulgada". 

 

Além desta ação, há outro julgamento 

em curso no STF que pode ter impacto 

na votação do tema no Congresso. Os 

ministros analisam até a quarta-feira 

(10) no plenário virtual se mantêm 

decisão da ministra Rosa Weber que 

suspendeu o pagamento das emendas de 

relator. 

 

Já há outros três votos para manter a 

ordem judicial de proibir a execução 

desses valores, que são muito usados 

pelo governo como moeda de troca às 

vésperas de votações importantes. Antes 

da aprovação da PEC dos Precatórios na 

semana passada, por exemplo, foi 

liberado R$ 1 bilhão em emendas desta 

natureza. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/matheus-teixeira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-precatorios-que-viabiliza-promessas-eleitorais-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-precatorios-que-viabiliza-promessas-eleitorais-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/auxilio-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/auxilio-brasil/
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Supremo já tem quatro votos 
a favor da suspensão do 
'orçamento secreto' 
 
9 de novembro de 2021, 9h26 
 
A suspensão dos repasses parlamentares 

feitos por meio de emendas do relator, 

prática conhecida como "orçamento 

secreto", já tem quatro votos a seu favor 

no julgamento realizado no Plenário 

Virtual do Supremo Tribunal Federal. 

Na madrugada e na manhã desta terça-

feira (9/11), três ministros 

registraram seus votos favoráveis à 

suspensão, e eles se somaram ao da 

relatora, ministra Rosa Weber. 

 

Três ministros do Supremo 

acompanharam 

o voto da relatora da ADPF, Rosa Weber 
Fellipe Sampaio /SCO/STF 

 

Os ministros Luís Roberto 

Barroso, Cármen Lúcia e Edson Fachin 

foram os primeiros a votar e o fizeram 

pela suspensão dos repasses, levando o 

placar parcial do julgamento a 4 a 0 — 

faltam, portanto, mais duas 

manifestações a favor do voto da 

relatora para que seja formada maioria 

no STF. Os ministros que ainda não 

votaram têm até as 23h59 desta quarta-

feira (9/11) para fazê-lo. 

Em julgamento está a liminar concedida 

por Rosa Weber em uma arguição de 

descumprimento de preceito 

fundamental ajuizada pelo PSOL. O 

partido argumentou que a execução das 

emendas do relator viola os princípios 

da legalidade e da transparência, o 

controle social das finanças públicas e o 

regime de emendas 

parlamentares. Outros três partidos 

(Novo, Cidadania e PSB) também 

solicitaram a suspensão das emendas e 

as ações passarão a tramitar em 

conjunto.  

 

Ao conceder a liminar para suspender os 

repasses, na última sexta-feira (5/11), a 

ministra citou uma série de precedentes 

do Supremo e sustentou que a corte já 

"enfatizou a possibilidade da utilização 

das ações de fiscalização normativa 

abstrata, notadamente a ADPF, como 

instrumentos de controle objetivo de 

práticas institucionais e 

comportamentos estatais atentatórios 

aos preceitos constitucionais 

fundamentais". 

 

"Verifica-se que o relator-geral do 

orçamento figura apenas formalmente 

como autor da programação 

orçamentária classificada sob o 

indicador RP 9. Quem detém, de fato, o 

poder de decidir quais serão o objeto e o 

destino final dos valores previstos nessa 

categoria orçamentária, como restou 

evidenciado pelo TCU, são apenas os 

deputados federais e senadores 

autorizados, por meio de acordos 

informais, a realizarem as indicações 

dos órgãos e entidades a serem 

contemplados com as dotações previstas 

naquela categoria de programação 

(emendas do relator)", explicou Rosa 

Weber. 

 

As emendas do relator ficaram 

conhecidas como "orçamento secreto" 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-05/rosa-weber-suspende-pagamento-emendas-orcamento-secreto
https://www.conjur.com.br/2021-nov-05/rosa-weber-suspende-pagamento-emendas-orcamento-secreto
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porque, ao contrário das emendas 

individuais, que seguem critérios 

específicos e são divididas entre todos os 

membros da Câmara, elas são pagas 

para apenas alguns deputados. Na 

prática, o instrumento tem sido usado 

para destinar mais recursos a 

parlamentares aliados do governo. 

 

ADPF 854 

 

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

09/stf-quatro-votos-favor-suspensao-

orcamento-secreto   
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Juiz pode limitar número de 
substituídos em cumprimento 
de sentença coletiva 
 
9 de novembro de 2021, 7h52 
Por Danilo Vital 
 
Nas ações coletivas, é possível a 

limitação do número de substituídos em 

cada cumprimento de sentença, por 

aplicação extensiva do artigo 113, 

parágrafo 1º, do Código de Processo 

Civil. 

 

Para ministro Og Fernandes, limitação 

atende aos princípios da celeridade e da 

razoável duração do processoSTJ 

 

Com esse entendimento, a 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por beneficiários de uma sentença 

coletiva que queriam a formação de 

litisconsórcio ativo facultativo no 

cumprimento de sentença. 

 

O pedido foi negado em primeira 

instância, com ordem de distribuição de 

um processo por beneficiário do título 

judicial. 

 

O Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região manteve a posição por entender 

ser prerrogativa do juiz limitar o 

litisconsórcio facultativo quando este 

comprometer a rápida solução do litígio 

ou dificultar a defesa. 

 

No STJ, o relator, ministro Og 

Fernandes, destacou que aplicação da 

limitação processual teve importante 

marco no Código de Processo Civil de 

2015, que instituiu no parágrafo 1º do 

artigo 113 essa possibilidade quanto ao 

litisconsórcio facultativo tanto na fase de 

conhecimento, na liquidação de 

sentença ou na execução. 

 

Embora o procedimento não seja 

específico para o caso das ações 

coletivas, o ministro Og apontou que não 

é correto afastar a incidência desse 

preceito normativo simplesmente por 

não haver referência expressa ao 

instituto da substituição processual. 

 

"Por não haver previsão expressa no 

CDC [Código de Defesa do Consumidor] 

ou em nenhuma outra lei que componha 

o microssistema dos processos coletivos 

vedando a limitação do número de 

substituídos por cumprimento de 

sentença, deve ser admitida a aplicação 

do artigo 113, parágrafo 1º, do CPC", 

afirmou. 

 

O ministro ainda considerou inviável 

rever a conclusão das instâncias 

ordinárias quanto ao número de 

substituídos por cumprimento de 

sentença, por aplicação da Súmula 7 do 

STJ, que veda reexame de provas. 

 

Celeridade e razoável duração 

 

Segundo o relator, afastar a 

possibilidade de limitar o número de 

substituídos em cada cumprimento de 

sentença causaria dano à celeridade e à 

razoável duração do processo. 

 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-09/juiz-limitar-substituidos-cumprimento-sentenca-coletiva#author
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Isso porque, no cumprimento de 

sentença de ação coletiva relativa a 

direitos individuais, não há atuação 

uniforme por parte do substituto 

processual em prol dos substituídos. É o 

momento de individualizar cada um dos 

beneficiários e seus respectivos créditos. 

 

Assim, em uma demanda coletiva 

envolvendo milhares de beneficiários, 

cada obstáculo processual, ainda que 

envolva apenas um dos substituídos, 

poderia atrasar o andamento processual 

em relação a todos os outros envolvidos. 

 

"Além disso, ensejaria ofensa aos 

princípios da ampla defesa e do 

contraditório, pois a Fazenda Pública 

teria um prazo exíguo de 30 dias (artigo 

535, caput, do CPC) para apresentar 

defesa em relação a milhares de 

substituídos", afirmou o ministro Og 

Fernandes. 

 

A votação na 2ª Turma do STJ foi 

unânime, conforme a posição do relator. 

Ele foi acompanhado pelos ministros 

Mauro Campbell Marques, Assusete 

Magalhães, Francisco Falcão e Herman 

Benjamin. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.947.661 
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09/juiz-limitar-substituidos-

cumprimento-sentenca-coletiva  

 

Retorne ao índice 
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https://www.conjur.com.br/2021-nov-09/juiz-limitar-substituidos-cumprimento-sentenca-coletiva
https://www.conjur.com.br/2021-nov-09/juiz-limitar-substituidos-cumprimento-sentenca-coletiva
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Ministro Marco Buzzi 
presidirá sua primeira sessão 
da TNU na próxima sexta 
 
9 de novembro de 2021, 11h25 
 
O ministro Marco 

Aurélio Buzzi assumirá a presidência da 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais (TNU) 

no próximo dia 10 e comandará sua 

primeira sessão de julgamento 

do colegiado no dia 12 de novembro, às 

9h. 

 

Rafael L.Ministro Marco Buzzi presidirá 

sua primeira sessão da TNU no dia 12 de 

novembro 

 

A reunião ocorrerá 

por videoconferência, com transmissão 

ao vivo pelo canal do CJF no YouTube. O 

magistrado sucederá o ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva no cargo de 

presidente da TNU.   

 

As reuniões preparatórias que 

antecedem a sessão ordinária estão 

marcadas para os dias 8 e 9 de 

novembro de 2021, das 9h às 

18h, também por videoconferência.   

 

A pauta de julgamento foi 

disponibilizada no Diário da Justiça 

Eletrônico Nacional do último dia 25, 

publicada no dia 26 de outubro. Os 

processos relacionados abaixo constam 

da pauta do dia e seus temas são 

representativos da controvérsia, os 

quais poderão ser consultados no Portal 

do CJF. Com informações da assessoria 

do Conselho da Justiça Federal. 

 

Processo 0031628-

86.2017.4.02.5054 – Tema 269 

(pedido de vista)  

Processo 5018761-

55.2018.4.04.7100 – Tema 285 

(pedido de vista)       

Processo 5002880-

91.2016.4.04.7105 – Tema 244 

(julgamento principal)      

Processo 5007366-

70.2017.4.04.7110 – Tema 286 

(julgamento principal)  

 
https://www.conjur.com.br/2021-nov-
09/ministro-marco-buzzi-presidira-
primeira-sessao-tnu  
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Moraes substitui prisão de 
Daniel Silveira por medidas 
cautelares 
 
Em março, Alexandre de Moraes já 
havia relaxado a prisão de Daniel 
Silveira; no entanto, por conta de 
inúmeros descumprimentos das 
cautelares por Silveira, o deputado 
voltou para a prisão. 
 
segunda-feira, 8 de novembro de 2021 
 
Na tarde desta segunda-feira, 8, o 

ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, determinou a substituição da 

prisão de Daniel Silveira por 

medidas cautelares, dentre elas: 

 

 Proibição de ter qualquer forma 

de acesso ou contato com os 

demais investigados nos 

inquéritos das Fake News e dos 

Atos Antidemocráticos, salvo os 

parlamentares federais; 

 

 Proibição de frequentar toda e 

qualquer rede social. 

 

 
Moraes substitui prisão de Daniel 

Silveira por medidas 

cautelares.(Imagem: Maryanna 

Oliveira | Câmara dos Deputados | 

Flickr STF | Print) 

 

O caminho de Daniel até as 

cautelares 

Em fevereiro deste ano, Daniel Silveira 

foi preso em flagrante delito por crime 

inafiançável após ter divulgado um 

vídeo no qual aparece ameaçando e 

ofendendo os ministros do Supremo. 

Tal prisão foi referendada pelo pleno da 

Corte. 

  

 Veja a ordem de prisão. 

 

Em março, o ministro Alexandre de 

Moraes substituiu a prisão por medidas 

cautelares, incluído o monitoramento 

eletrônico. Acontece que Daniel Silveira 

descumpriu, por inúmeras vezes, a 

determinação da tornozeleira 

eletrônica e, como consequência, teve a 

prisão restabelecida por ordem do 

ministro Moraes, em junho. 

 

Daniel Silveira interpôs diversos 

pedidos a fim de relaxar a prisão. 

Migalhas 

publicou reportagem relatando que o 

parlamentar impetrou diversos HCs no 

STF, instrumento vedado pelo AI-5 (da 

ditadura) e ovacionado por Silveira em 

diversas oportunidades. 

 

"Fatos gravíssimos" 

 

Inicialmente, Alexandre de Moraes 

registrou que os atos imputados a 

Daniel Silveira são "gravíssimos", 

porque atingiram a honorabilidade e 

constituíram ameaça ilegal à segurança 

dos ministros do STF. 

 

No entanto, o ministro esclareceu que o 

panorama processual que justificou a 

prisão do parlamentar, "não mais 

subsiste". Moraes registrou que a 

instrução criminal foi devidamente 

encerrada (com a apresentação de 

alegações finais pelo MP e pela defesa); 

"sendo, portanto, possível a 

substituição da prisão por medidas 

cautelares diversas", concluiu. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/340433/alexandre-de-moraes-manda-prender-deputado-federal-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/2/1b52e501024070_ordemprisao.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/353213/daniel-silveira-ja-pediu-volta-do-ai-5-mas-hoje-impetra-45-hcs-no-stf
https://www.migalhas.com.br/
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Após substituir a prisão de Daniel pelas 

cautelares, o ministro Moraes destacou 

que o descumprimento injustificado de 

quaisquer das medidas ensejará, 

"natural e imediatamente, o 

restabelecimento da ordem de prisão". 

 

 Processo: AP 1.044 

 

Leia a decisão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/354469/moraes-substitui-prisao-de-
daniel-silveira-por-medidas-cautelares 
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http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6207102
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/11/2C4E175AD3C0B7_Moraes-Daniel-Silveira-Decisao.pdf


31 

 

 

 

STJ: Imóvel não substitui 
dinheiro na execução por 
quantia certa 
 
Colegiado negou o recurso de um 
espólio que, no cumprimento provisório 
de sentença condenatória ao pagamento 
de quantia certa (R$ 1,7 milhão), 
depositou um imóvel (e não o valor 
cobrado) como forma de se isentar da 
multa e do pagamento de honorários 
advocatícios. 
 
terça-feira, 9 de novembro de 2021 
 
Para a 3ª turma do STJ, em execução 

por quantia certa, em que é direito do 

exequente receber dinheiro, não se 

pode impor unilateralmente que o 

credor receba coisa distinta daquela 

estipulada na decisão judicial 

provisória ou definitivamente 

executada, sob pena de absoluta 

subversão da lógica processual que 

orienta a execução. 

 

Com esse entendimento, o colegiado 

negou o recurso de um espólio que, no 

cumprimento provisório de sentença 

condenatória ao pagamento de quantia 

certa (R$ 1,7 milhão), depositou um 

imóvel (e não o valor cobrado) como 

forma de se isentar da multa e do 

pagamento de honorários advocatícios 

previstos no artigo 523, parágrafo 1º, 

do CPC/15, que se aplicam às execuções 

provisórias por força do artigo 520, 

parágrafo 2º, do mesmo código. 

 
Fachada da sede do STJ.(Imagem: Alan 

Marques/Folhapress) 

 

Apesar da recusa do exequente, o juiz 

aceitou o depósito do bem, avaliado em 

R$ 6,5 milhões. Contudo, a decisão foi 

reformada após recurso, no sentido de 

que não há equivalência entre o 

oferecimento do imóvel e o depósito 

voluntário da quantia devida. 

 

Previsto no artigo 520, parágrafo 3º, do 

CPC/15, o depósito judicial na execução 

provisória, na qual ainda há recurso 

pendente de apreciação, serve para 

isentar o executado da multa e dos 

honorários advocatícios. Funciona 

como forma de evitar a invasão 

patrimonial durante a fase provisória 

da execução (penhora, expropriação, 

alienação, adjudicação), podendo ser 

imediatamente levantado, em regra, 

mediante a prestação de caução pelo 

exequente. 

 

Atual legislação autoriza a 

cobrança de multa e honorários 

em decisão provisória 

 

A ministra Nancy Andrighi, relatora, 

afirmou que, diferentemente da 

jurisprudência firmada na vigência do 

CPC/73, em que se permitia cobrança 

de honorários apenas em caso de 

descumprimento de decisão definitiva, 

a nova legislação processual civil prevê, 

expressamente, a incidência de tais 

encargos também na hipótese de 

cumprimento provisório. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
https://www.migalhas.com.br/
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Citando precedente firmado no REsp 

1.803.985, a relatora esclareceu que, no 

cumprimento definitivo, a multa será 

excluída apenas se o executado 

depositar voluntariamente a quantia 

devida em juízo, sem condicionar seu 

levantamento a qualquer discussão do 

débito. 

 

"Todavia, se se tratar de cumprimento 

provisório da decisão, a multa e os 

honorários advocatícios não serão 

devidos se houver o simples depósito 

judicial do valor (que, pois, não se 

confunde com o pagamento voluntário 

da condenação), de modo a 

compatibilizar a referida regra com a 

preservação do interesse recursal do 

executado que impugnou a decisão 

exequenda." 

 

Depósito de bem distinto deve ser 

aceito pelo exequente 

 

Em seu voto, a magistrada destacou que 

a finalidade da execução por quantia 

certa é o recebimento do dinheiro do 

crédito, provável ou definitivo, a que o 

credor faz jus. Para a ministra, não há 

direito subjetivo do devedor em realizar 

o depósito ou quitar a dívida com um 

bem, mas assiste ao credor o direito 

subjetivo de ter seu crédito satisfeito 

nos moldes e termos da decisão que a 

fixou. 

 

Nancy Andrighi ponderou que, caso 

fosse possível realizar o depósito de 

item distinto do estabelecido, caberia 

ao exequente decidir entre aceitar o 

bem ofertado em substituição ao 

dinheiro ou prosseguir com a fase de 

cumprimento da sentença de execução, 

com a possibilidade de penhora e 

conversão do bem em pecúnia - 

incluídos a multa e os honorários 

advocatícios. 

 

"Assim, por qualquer ângulo que se 

examine a questão, somente se pode 

concluir que o artigo 520, parágrafo 

3º, do CPC/2015 não autoriza a 

interpretação de que o depósito 

judicial de dinheiro possa ser 

substituído pelo oferecimento de bem 

equivalente ou representativo do valor 

executado, salvo se houver 

concordância do exequente, inexistente 

na hipótese em exame, razão pela qual 

é devida a multa e os honorários 

previstos no artigo 520, parágrafo 2º, 

do CPC/2015", concluiu a relatora ao 

rejeitar o recurso. 

 

 Processo: REsp 1.942.761 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/354489/stj-imovel-nao-substitui-
dinheiro-na-execucao-por-quantia-
certa  
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Juiz declara prescrição e nega 
pedido sobre fraude em 
consignado 
 
O consumidor procurou a Justiça com o 
objetivo de conseguir a devolução de 
parcelas debitadas em seu benefício, 
referentes a empréstimo consignado 
que alega não ter efetuado. 
 
terça-feira, 9 de novembro de 2021 
 
O juiz de Direito Thiago Aleluia Ferreira 

de Oliveira, da vara Única de 

Luzilândia/PI, julgou improcedente 

pedido de consumidor que alegava 

fraude em empréstimo consignado feito 

em seu nome. Ao decidir, magistrado 

considerou que houve prescrição 

trienal. 

 

 
Juiz declara prescrição e nega pedido 

sobre fraude em consignado.(Imagem: 

Freepik) 

 

O autor procurou a Justiça com o 

objetivo de conseguir a devolução de 

parcelas debitadas em seu benefício, 

referentes a empréstimo consignado 

que alega não ter efetuado, bem como o 

pagamento de indenização por danos 

morais. 

 

Na análise preliminar do caso, o juiz 

esclareceu que, quando se fala no 

instituto da prescrição, o primeiro 

passo a ser analisado é quando se inicia 

a contagem do prazo prescricional: se 

da data da lesão - doutrina objetiva - ou 

da data do conhecimento do fato por 

parte do titular lesado - doutrina 

subjetiva. 

 

"O Código Civil de 2002, tal qual o de 

1916, perfilha a doutrina de natureza 

objetiva, adotando a data da lesão de 

direito, a partir de quando a ação pode 

ser ajuizada, como regra geral para o 

começo da prescrição, ressalvando os 

demais casos em dispositivos especiais. 

Desta forma, não se deve adotar a 

ciência do dano como o termo inicial do 

prazo se a hipótese concreta não se 

amolda nas exceções." 

 

Diante dessas considerações, o 

magistrado considerou que, no caso em 

tela, o termo inicial da contagem do 

prazo prescricional é o momento em 

que houve o primeiro desconto, 

nascendo, nesse átimo, a pretensão da 

declaração de nulidade dos supostos 

empréstimos consignados 

fraudulentos. 

 

"Ressalto que o fato do empréstimo dos 

autos ter gerado consequências 

sucessivas com as parcelas 

descontadas ao longo de 72 (setenta e 

dois) meses não altera o marco inicial 

da prescrição definido no artigo 

supracitado, visto que, o termo inicial 

de incidência do referido lapso 

prescricional é a data que a primeira 

prestação foi debitada dos proventos 

da parte autora." 

 

Na avaliação do julgador, "não é crível, 

para dizer o mínimo, que a parte 

requerente não soubesse que estavam 

ocorrendo os descontos". 

 

"Ao contrário, as máximas da 

experiência permitem formação de 

convencimento do contrário. Se a parte 

https://www.migalhas.com.br/
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agiu com desídia e nada percebeu 

durante o lapso prescricional de 03 

(três) anos e/ou ainda permaneceu 

inerte por mais tempo após a 

finalização do desconto, não pode ter 

sua incúria tutelada." 

 

Considerando que decorreram mais de 

três anos da data do primeiro desconto 

para a data do ajuizamento da ação, o 

juiz declarou prescrita a pretensão 

autoral e julgou o pedido improcedente. 

O escritório Parada Advogados atua 

na causa pelo banco. 

 

 Processo: 0800111-

55.2021.8.18.0060 

 

Leia a íntegra da sentença. 

 

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

/354504/juiz-declara-prescricao-e-

nega-pedido-sobre-fraude-em-

consignado  
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Morgana Richa é indicada 
pelo presidente da República 
para o TST 
 
Desembargadora do TRT9 foi a mais 
votada na lista tríplice da Corte 
Trabalhista. Agora ela será sabatinada 
no Senado 
 
REDAÇÃO JOTA 
09/11/2021 08:14 
 
comentários 

A desembargadora Morgana Richa no 

CNJ / Crédito: Luiz Silveira/ Agência 

CNJ 

 

O presidente da República Jair 

Bolsonaro (sem partido) indicou a 

desembargadora Morgana Richa, do 

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região (PR), para a vaga de ministra do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Agora o nome dela terá  de ser 

sabatinado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 

do Senado e posteriormente aprovado 

pelo plenário. 

 

Morgana Richa foi a desembargadora 

mais votada na lista tríplice elaborada 

pelo TST. Além dela também 

compunham a listra tríplice Sérgio Pinto 

Martins, do TRT da 2ª Região (SP), e 

Paulo Régis Machado Botelho, do TRT 

da 7ª Região (CE). 

Se o nome de Morgana Richa for 

aprovado, ela ocupará a vaga aberta pelo 

ministro Walmir Oliveira da Costa, que 

morreu em abril deste ano, aos 63 anos, 

por complicações decorrentes da Covid-

19. A vaga é destinada à magistratura de 

carreira. 

 

Quem é Morgana Richa 
 
Cunhada do ex-governador do Paraná 

Beto Richa, a desembargadora Morgana 

Richa assumiu o cargo de juíza 

substituta do TRT da 9ª Região em julho 

de 1992.Virou juíza titular de Vara em 

setembro de 1994. Ficou no cargo até sua 

promoção como desembargadora do 

Tribunal, em novembro de 2019. Foi 

conselheira do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) de 2009 a 2011. 

 

Possui graduação em Direito pela 

Universidade Federal do Paraná (1989). 

Mestrado e doutorado em Direito 

Constitucional pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). 

 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 

 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/trabalho/morgana-richa-e-
indicada-para-o-tst-09112021  
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Comissão do Senado deve 
ouvir presidente da Petrobras 
sobre preço dos combustíveis 
 
Projeto que altera as regras de ICMS 
dos combustíveis, aprovado em outubro 
na Câmara, segue parado no Senado 
 
FELIPE AMORIM 
BRASÍLIA 
09/11/2021 10:46 
 
comentários 

Em Goiás, disputa judicial pode baixar 

os preços dos combustíveis nas bombas 

- Crédito: Marcello Casal jr/Agência 

Brasil 

 

A Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do 

Senado aprovou nesta terça-feira 

(9/11) o convite para que o presidente 

da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, e 

o ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, sejam ouvidos na 

comissão sobre os aumentos sucessivos 

no preço dos combustíveis. 

 

O requerimento da audiência foi 

apresentado pelo presidente da 

comissão, Otto Alencar (PSD-BA), que 

quer pautar o debate sobre a política de 

preços da Petrobras. Há ao menos 

quatro projetos de senadores que tratam 

da formação dos preços dos 

combustíveis. 

 

Já o projeto que altera as regras 

de ICMS dos combustíveis (PLP 

11/2020), aprovado em outubro na 

Câmara, segue parado no Senado. O 

presidente Rodrigo Pacheco (PSD-

MG) tem priorizado a negociação com os 

governadores antes de acelerar a 

tramitação do projeto. 

 

Como presidente da CAE, cabe a Otto 

agendar uma data para a audiência. 

Ainda não há previsão para a realização 

do debate na comissão. Ainda não há 

previsão de data. 

 

FELIPE AMORIM – Repórter 

freelancer 

 

 
https://www.jota.info/legislativo/comis
sao-do-senado-deve-ouvir-presidente-
da-petrobras-sobre-preco-dos-
combustiveis-09112021  
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A Lei n.º 14.230/2021 alterou 

profundamente aspectos processuais e 

materiais da Lei de Improbidade 

Administrativa e trouxe à tona 

intrigantes questões, ao retirar a 

moldura punitiva de condutas antes 

previstas como ímprobas. Dois 

exemplos eloquentes são os seguintes: a) 

a extinção da modalidade culposa do ato 

ímprobo causador de dano ao erário 

previsto no art. 10; b) a extinção do tipo 

aberto de ato ímprobo por violação a 

princípios da Administração Pública, 

outrora previsto no caput do art. 11. 

 

Nesse cenário, surgem duas questões 

fundamentais: essas inovações se 

aplicariam a fatos anteriores à 

promulgação da lei, para excluir a 

tipificação de atos que antes seriam 

ímprobos, de modo análogo à abolitio 

criminis do Direito Penal? O novo 

regime jurídico, se mais benéfico, aplica-

se a fatos ocorridos antes da Lei n.º 

14.230/2021, a exemplo do que, no 

penal, se denominaria novatio legis in 

mellius? E ainda. Se afirmativas as 

respostas, de que meios disporiam os 

réus para reconhecimento dessa abolitio 

criminis ou da novatio legis in 

mellius em processos pendentes ou 

findos? 

 

Qualquer análise em torno do direito 

intertemporal – e aquela relacionada às 

modificações da Lei de Improbidade não 

foge dessa regra – deve partir da 

constatação de que, diante da lei nova, 

há fatos pretéritos (factos praeterita), 

fatos pendentes (facta pendentia) e 

fatos futuros (facta futura)[1]. 

 

Um dos modelos pelos quais o 

ordenamento jurídico lida com a 

aplicação de normas jurídicas novas a 

situações jurídicas pendentes é o da 

retroatividade da norma nova para atos 

ou fatos pretéritos. Trata-se de modelo 

excepcional, face ao comando do art. 5º, 

XXXVI, da CF/88[2]. Por isso, a 

retroatividade da lei depende de dois 

fatores, quais sejam, a existência de 

previsão normativa a respeito, e a 

criação de situação jurídica mais 

favorável para o cidadão em relação ao 

Estado. Exemplo de retroação in 

utilibus da lei nova se encontra no art. 

5º, XL da CF/88, que prevê a 

possibilidade de a lei penal nova 

retroagir para beneficiar o réu, seja 

pela abolitio criminis, seja pela novatio 

legis in mellius. 

 

Tal garantia vale para o acusado em face 

de qualquer poder sancionador estatal, 

não apenas penal. Com isso, afirma-se, 

aqui, que as alterações da Lei de 

Improbidade favoráveis aos réus 
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produzem efeitos retroativos. A adoção 

desse posicionamento se justifica 

porque o art. 1º, § 4º da Lei de 

Improbidade prescreve a aplicação dos 

princípios constitucionais do direito 

administrativo sancionador e, para este 

ramo do Direito, os efeitos retroativos 

das normas mais benéficas (e a vedação 

à retroação das mais gravosas) 

constituem realidade.[3] 

 

Apesar de existirem julgados em sentido 

contrário,[4] é amplamente adotado o 

posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça de que “o princípio da 

retroatividade da Lei Penal mais 

benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da 

Constituição da República, alcança as 

Leis que disciplinam o direito 

administrativo sancionador”.[5] 

 

Esse entendimento alinha-se à teoria de 

que, nos processos judiciais punitivos, 

em que a pretensão constitui exercício 

do ius puniendi estatal, o catálogo de 

garantias deve pautar-se pelo referencial 

de cota máxima de garantias: o 

direito/processo penal. Nesse campo, a 

regra da retroatividade in mellius, assim 

como a irretroatividade in pejus, tem 

como fundamento jurídico-político o 

princípio geral da liberdade e o caráter 

excepcional de sua restrição. [6]Ademais, 

as normas do art. 5º da CF/88 não 

apenas têm eficácia imediata (§1º), 

como devem ser interpretadas de forma 

ampliativa, porquanto instituem 

direitos fundamentais do cidadão em 

face do Estado.[7] 

 

Fixada a premissa da retroação em 

benefício do réu da Lei n.º 14.230/2021, 

chega-se às seguintes conclusões quanto 

às questões acima referidas. 

 

Em relação aos processos pendentes, o 

advento da Lei n.º 14.230/2021 

constitui ius superveniens que influi 

decisivamente no julgamento da causa e 

que pode ser alegado pelo réu mesmo 

após a contestação (art. 342, I, CPC) – e 

inclusive em grau recursal[8] – e pode ser 

conhecido ex officio pelo juiz (arts. 342, 

I, 493 e 1014, do CPC), conforme 

entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça[9]. 

 

Uma vez alegada a abolitio criminis, a 

ação em que se imputa a prática de atos 

de improbidade que se tornaram 

atípicos deve ser extinta, por decisão de 

mérito[10] de natureza declaratória, em 

razão da extinção da punibilidade dos 

réus. Não se trata de extinção sem 

resolução do mérito por “perda 

superveniente do objeto”, pois essa seria 

uma “falsa sentença de carência de 

ação”[11]. Afinal, o que fica assentado é 

que, diante do efeito da retroação da lei, 

o agente não poderá ser punido por não 

ter violado, sequer em tese, a norma 

cível sancionadora. 

 

Extinto o processo, não poderá ser 

ajuizada nova ação, fundada nos 

mesmos fatos, embora com 

enquadramento diverso (artigo 17, §19, 

III, da Lei de Improbidade), por força da 

garantia do ne bis in idem e da coisa 

julgada material, que se opera sobre a 

totalidade do evento natural, 

independentemente do recorte dado no 

processo ou da qualificação jurídica. 

 

Da mesma forma, as normas que 

abrandam sanções devem ser aplicadas 

aos feitos pendentes, de modo que o 

julgador fique impedido de considerar 

norma que não mais esteja vigente. 

 

Em relação aos processos findos, a 

formação da coisa julgada poderia 

induzir ao raciocínio de que seria 

necessária sua rescisão para a extinção 

da punibilidade. Contudo, estendida à 

improbidade administrativa a garantia 
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do art. 5º, XL, da CF/88, os efeitos 

sancionatórios podem ser excluídos por 

decisão na própria ação, a exemplo do 

processo penal, em que nem mesmo a 

revisão criminal é necessária; basta 

simples requerimento destinado ao juiz 

da execução, conforme se depreende do 

art. 66 da Lei de Execução Penal e 

Verbete n.º 611 da Súmula do STF.[12] 

 

O art. 65 da Lei n.º 9.784/1999 e o art. 

174 da Lei n.º 8.112/1990 ilustram bem 

essa temática no direito administrativo 

sancionador, por autorizarem a revisão, 

a qualquer momento, desde que surjam 

fatos novos ou circunstâncias relevantes 

que justifiquem a inadequação da 

sanção aplicada. 

 

Assim, por força da aplicação dos 

princípios constitucionais do direito 

administrativo sancionador (art. 1o, § 4º 

da LIA), a coisa julgada condenatória em 

ação de improbidade administrativa 

constitui simples estabilidade, passível 

de questionamento a qualquer tempo. 

São muitas as normas do sistema 

punitivo (e não apenas do sistema 

administrativo sancionador) que abrem 

a porta para a impugnação da 

condenação, mesmo após a estabilização 

máxima, no caso dos processos 

administrativos, ou do trânsito em 

julgado, no caso dos processos 

jurisdicionais. São exemplos dessas 

normas o art. 84.1 do Estatuto de Roma 

(Decreto n.º 4.388/2002), art. 622 do 

CPP, art. 65 da Lei n.º 9.784/1999 e o 

art. 174 da Lei n.º 8.112/1990. 

 

Não é necessário, portanto, rescindir a 

sentença condenatória em improbidade 

administrativa, sucedida por alteração 

legislativa mais favorável; a sistemática 

do direito administrativo sancionador é 

incompatível com tal exigência e com a 

limitação ao biênio previsto no artigo 

975, do CPC. A extinção da punibilidade 

pode ser requerida por simples petição e 

decretada pelo próprio juízo da 

execução. No campo da redução das 

sanções, essa mesma diretriz se põe. 
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