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Brasil 

Uma das vilãs da inflação, alta 
da conta de luz no país vai de 
18% a 39% 
 
Consumidor de Campo Grande (MS) 
sente menos no bolso aumento da tarifa 
em 12 meses, enquanto o de Vitória 
(ES) é o mais afetado 
 
Por Hugo Passarelli — De São Paulo 
12/11/2021 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Com alta de 30,3% em 12 meses até 

outubro, a energia elétrica residencial 

segue como um dos itens de maior 

pressão dentro do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Da inflação acumulada no período, de 

10,67%, os reajustes na conta de luz 

responderam por 1,3 ponto percentual. 

Luz, gasolina e gás de botijão explicam 

mais de 30% do IPCA dos últimos 12 

meses. 

 

Pelo país, no entanto, o encarecimento 

da energia varia entre 18,2% em 12 

meses até outubro na região 

metropolitana de Campo Grande a 

39,1% em Vitória, segundo 

levantamento de Fábio Romão, da LCA 

Consultores, a partir de dados do IPCA. 

O recorte em 12 meses foi utilizado para 

suavizar a sazonalidade dos reajustes 

periódicos realizados pelas 

distribuidoras em cada local. 

 

Para calcular o IPCA, o IBGE pesquisa 

uma cesta de consumo em 11 regiões 

metropolitanas e cinco 5 municípios. 

São Paulo e Rio de Janeiro, com maior 

peso para a composição média do IPCA, 

acumulam aumentos de 35,7% e 26,4% 

na energia residencial, respectivamente, 

em 12 meses até outubro. 

 

Desde setembro, a conta de luz tem sido 

mais pressionada com a implementação 

da bandeira “escassez hídrica”, cobrança 

extra adotada pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) para custear o 

acionamento das usinas térmicas, mais 

caras do que a energia gerada por 

hidrelétricas ou eólica, por exemplo, e 

também desestimular o consumo em 

meio à crise hídrica. 

 

A cobrança excepcional, de R$ 14,20 a 

cada 100 quilowatt-hora valerá para os 

consumidores, em princípio, até abril do 

ano que vem. 

 

Mas a bandeira não é o único fator a 

pesar para o custo residencial de 

energia. Periodicamente, as 

distribuidoras realizam reajustes da 

tarifa, em datas previamente 

estabelecidas e diferentes para cada 

parte do país. 

 

Na região metropolitana de São Paulo, 

por exemplo, a Enel anuncia os novos 

valores em julho, enquanto a Celg, em 

Goiânia, aplica o reajuste em outubro. 

Não por acaso, Goiânia registrou, entre 

setembro e outubro, a maior variação da 

energia entre as regiões pesquisadas, de 

5,34% - na média brasileira, o reajuste 

observado no IPCA foi de 1,16%. 
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Na média brasileira, a taxa acumulada 

na conta de luz de 30,3% em 12 meses 

até outubro da energia representa o 

maior nível do ano. O custo da energia 

rompeu os dois dígitos, no acumulado 

em 12 meses, em maio deste ano, 

quando atingiu 11,6%, de uma alta de 

5,3% em abril. 

 

No fechado de 2021, porém, a tarifa 

residencial deve desacelerar do ritmo 

atual para um avanço de 21,3%, projeta 

Romão. Isso deve ocorrer por causa da 

alta base de comparação com dezembro 

de 2020, período em que já estava em 

vigor a bandeira vermelha patamar 2. 

 

Os itens monitorados como um todo, 

que incluem energia, gasolina e gás de 

botijão, entre outros, devem terminar 

2021 com avanço de 17,1%, e depois 

desacelerar para 5,9% em 2022, 

segundo as estimativas da LCA. 

 

Para 2022, com a perspectiva de que a 

cobrança emergencial trazida pela crise 

hídrica será retirada, a LCA projeta alta 

de 6,3% da energia. “A Aneel aponta que, 

em média, o reajuste por distribuidora 

será de +16% no próximo ano. Ou seja, o 

desconto oriundo da transição da atual 

bandeira ‘escassez hídrica’ para 

vermelha 1 tira cerca de dez pontos da 

tarifa, por isso nossa expectativa de 6,3% 

no acumulado de 2022”, explica Romão. 

 

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

2021/11/12/uma-das-vilas-da-inflacao-

alta-da-conta-de-luz-no-pais-vai-de-18-

a-39.ghtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/12/uma-das-vilas-da-inflacao-alta-da-conta-de-luz-no-pais-vai-de-18-a-39.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/12/uma-das-vilas-da-inflacao-alta-da-conta-de-luz-no-pais-vai-de-18-a-39.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/12/uma-das-vilas-da-inflacao-alta-da-conta-de-luz-no-pais-vai-de-18-a-39.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/12/uma-das-vilas-da-inflacao-alta-da-conta-de-luz-no-pais-vai-de-18-a-39.ghtml
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Finanças 

Selic rumo a 2 dígitos 
aprofunda crise dos fundos 
imobiliários 
 
Para gestores, situação do segmento 
melhora a partir do fim de 2022; agora 
pode ser hora de se posicionar 
 
Por Sérgio Tauhata — De São Paulo 
12/11/2021 05h00  Atualizado há 33 
minutos 

 
A perspectiva de uma Selic de dois 

dígitos vai aprofundar ainda mais a crise 

do segmento de fundos imobiliários 

(FII). O ano atual se consolida como o 

segundo consecutivo de perdas para o 

Índice de Fundos Imobiliários da B3, o 

Ifix, referencial do setor. 

 

Gestores ouvidos pelo Valor, porém, 

apontam o outro lado da moeda: agora 

pode ser o melhor momento para quem 

puder se posicionar em fundos 

imobiliários com ativos de qualidade no 

portfólio tendo um horizonte de médio e 

longo prazos. “Tem de montar 

posição quando o mercado te dá 

oportunidade”, afirma o CEO e fundador 

da Hedge Investments, André Freitas. 

 

Quem tiver disposição para aumentar 

posição no mercado de FIIs, no entanto, 

precisa estar preparado para a 

volatilidade. No ano que vem, com Selic 

ainda em alta no primeiro trimestre e as 

eleições cada vez mais próximas, a 

oscilação de preços tende a ser muito 

elevada. “Em 2022, vamos conviver com 

as consequências do juro alto, que 

provavelmente vão ser sentidas no PIB”, 

avalia Freitas. “O crescimento da 

economia pode variar entre algo abaixo 

de 1% a até uma retração de 0,5%”, 

pondera. 

 

O Ifix reflete esse cenário de incertezas e 

amarga uma queda de 8,73% no ano até 

11 de novembro. O resultado se soma ao 

recuo de 10,24% registrado pelo 

referencial dos fundos imobiliários 

listados na bolsa em 2020. 

 

Mas como rentabilidade presente não 

assegura ganho futuro as casas 

especializadas apostam em uma virada 

de jogo no médio prazo. “Existe 

perspectiva de que as pressões sobre 

preços de hoje, como na energia e nos 

alimentos, possam arrefecer”, diz o CEO 

da Hedge. “Com juro a dois dígitos e 

inflação em torno de 5% no fim de 2022, 

estamos falando de um juro real muito 

alto, de 5%. A gente não segura um juro 

real nesse patamar por muito tempo.” 

 

O argumento do gestor é que a taxa 

básica pode voltar ao nível de um dígito 

no médio prazo. Além disso, com avanço 

da vacinação, a tendência é de a 

economia retomar o crescimento, com 

uma Selic já fora do campo restritivo 

para a atividade. 

 

De acordo com o sócio responsável pelas 

áreas de properties e renda da RBR, Caio 

Castro, “quem conhece o mercado já está 

se posicionando”. Conforme o gestor, há 

muitos FIIs negociando abaixo do ‘custo 

de reposição’, o que indica que é “a hora 

de comprar imóvel.” Custo de reposição, 

no jargão do mercado, é o montante que 

teria de ser investido para se erguer um 

mesmo prédio. 

 

Outro termômetro de que os fundos 

podem estar sendo negociados abaixo 

dos fundamentos é o fato de imóveis 

comerciais de perfis semelhantes terem 

preços por metro quadrado mais 

elevados no mercado físico, comparados 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/19/fundos-imobiliarios-domam-ventos-contrarios-e-captam-r-268-bilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/19/fundos-imobiliarios-domam-ventos-contrarios-e-captam-r-268-bilhoes.ghtml
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ao mesmo indicador nas carteiras dos 

FIIs. “Existe atualmente uma 

arbitragem entre o mercado tradicional 

e os FII”, afirma Castro. 

 

Nos cálculos da RBR, muitos fundos 

estão com preços de metro quadrado 

com desconto de dois dígitos. “Alguns 

portfólios estão rodando com preços 

entre 15% a 20% abaixo do custo de 

reposição.” 

 

O potencial de ganho no médio prazo 

também abrange os “yields”, ou seja, a 

taxa de retorno com os dividendos 

mensais distribuídos pelos FIIs. “Temos 

visto que alguns fundos estão 

negociando com ‘dividend yield’ na casa 

de 8,5% a 9% hoje”, explica Castro. “Se 

considerarmos uma inflação de 10% que 

pode ‘entrar’ no yield [por meio de 

reajustes de locação] nos próximos 10 

meses e, com preços de cotas 

comprimidos, há potencial de os yields 

aumentarem no ano que vem até a faixa 

de 9% a 9,5% ao ano.” 

 

Para o sócio da Canuma Capital Marcelo 

Vainstein, há diversas oportunidades no 

mercado. “Mas ainda é preciso ser 

seletivo. A melhor estratégia não é 

escolher um setor especificamente, mas 

buscar o melhor ativo possível.” 

 

O sócio e gestor da Trinus Co, Pedro 

Ernesto, também avalia ser necessário 

cautela, mesmo com preços em baixa no 

mercado. “Juros altos, inflação elevada, 

turbulências políticas, fragilidade fiscal 

e eleições fazem com que esteja se 

formando no horizonte uma tempestade 

para o segmento de fundos imobiliários 

em 2022.” 

 

Para Ernesto, os shoppings, por 

exemplo, estão mais descontados, mas o 

gestor afirma ver ainda momento de 

espera para entrar na categoria, 

justamente por conta do ambiente 

desafiador. O mercado imobiliário como 

um todo, pondera Freitas, da Hedge, 

“tende a permanecer em modo de espera 

até, pelo menos, o terceiro trimestre de 

2022, quando deve a começar a 

melhorar com um cenário 

macroeconômico mais favorável”. 

 

A crise atual, além disso, mostra um 

perfil muito diferente do visto na 

recessão de 2015 e 2016, segundo 

Castro, da RBR. “Nunca vi o mercado 

com cenários tão antagônicos numa 

mesma cidade”, diz o especialista, em 

referência à capital paulista, principal 

mercado imobiliário do país. 

 

As regiões têm exibido comportamentos 

opostos em São Paulo. “A demanda por 

imóveis não parou nas boas localizações 

da cidade. Mas tem muita disparidade. 

Regiões como a Chácara Santo Antônio 

ou a avenida Chucri Zaidan, por 

exemplo, apresentam vacâncias de 

40% e 30%, enquanto áreas como o 

entorno das avenidas Faria Lima e 

Juscelino Kubitscheck estão com 

vacância de apenas 11%.” 

 

Na visão do gestor da RBR, no ano que 

vem, diante do cenário turbulento, 

existe a possibilidade de as regiões com 

maior demanda terem aumento na 

procura, por conta de suas 

características defensivas. Por outro 

lado, as áreas de menor interesse de 

empresas podem sofrer ainda mais. “O 

resumo do cenário é: onde está pior vai 

piorar mais, e onde está melhor vai 

melhorar mais”, afirma Castro. 

 

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

ia/2021/11/12/selic-rumo-a-2-digitos-

aprofunda-crise-dos-fundos-

imobiliarios.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/12/vacancia-de-imoveis-comerciais-em-sao-paulo-vai-a-227-com-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/12/selic-rumo-a-2-digitos-aprofunda-crise-dos-fundos-imobiliarios.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/12/selic-rumo-a-2-digitos-aprofunda-crise-dos-fundos-imobiliarios.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/12/selic-rumo-a-2-digitos-aprofunda-crise-dos-fundos-imobiliarios.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/12/selic-rumo-a-2-digitos-aprofunda-crise-dos-fundos-imobiliarios.ghtml
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Empresas 

ANÁLISE: Petrobras vende 
17% do parque de refino, mas 
tem dificuldade para concluir 
acordo com Cade 
 
A estatal se comprometeu a vender oito 
refinarias até o fim de 2021 
 
Por André Ramalho, Valor — Rio 
12/11/2021 09h31  Atualizado há uma 
hora 

 
Com a assinatura do contato para a 

alienação da Unidade de 

Industrialização do Xisto (SIX), no 

Paraná, a Petrobras encaminha a 

venda de sua terceira refinaria em 2021. 

 

Na quinta-feira, a estatal anunciou a 

assinatura de um contrato de US$ 33 

milhões, para venda da SIX para 

a Forbes & Manhattan Resources, 

empresa canadense focada em 

investimentos para desenvolvimento de 

projetos para exploração de recursos 

naturais, sobretudo em mineração. 

 

Até agora, a companhia se desfez de algo 

equivalente a 17% da capacidade do 

parque de refino nacional. Nenhum dos 

negócios, contudo, foi concluído até o 

momento, às vésperas do fim do prazo 

original pactuado com o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) para desinvestimento de oito 

refinarias até o fim de 2021. 

 

A Petrobras assumiu em 2019 um 

compromisso com o Cade para quebrar 

o monopólio no setor e vender as oito 

refinarias que correspondem a todo o 

parque de refino fora do eixo Rio-São 

Paulo. A expectativa inicial da Petrobras 

era concluir a venda de todas as oito 

refinarias em 2021, mas as negociações 

atrasaram após a eclosão da pandemia. 

 

Em julho deste ano, a empresa assinou 

um aditivo com o Cade para estender os 

prazos e se comprometeu a assinar o 

contrato para alienação da Lubnor (CE), 

Refap (RS), SIX (PR), Regap (MG) e 

Rnest (PE) até 30 de outubro; e o 

contrato da Repar (PR) até o fim do ano. 

Os processos estão todos atrasados. 

 

A expectativa é que a estatal esbarre em 

mais dificuldades em 2022, diante do 

calendário eleitoral. Com isso, há riscos 

de que a abertura do mercado fique pela 

metade e que a Petrobras mantenha um 

poder de domínio no mercado maior do 

que o previsto inicialmente. 

 

A unidade paranaense é a menor dentre 

as oito refinarias colocadas à venda pela 

petroleira brasileira e possui capacidade 

de processamento de 5.800 

toneladas/dia de xisto e 6 mil barris/dia 

de derivados, com foco na produção de 

óleo combustível, nafta, gás 

combustível, gás liquefeito de petróleo 

(GLP) e enxofre. 

 

As outras duas refinarias vendidas pela 

Petrobras até o momento foram a 

Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, e a 

Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas. A 

estatal assinou um contrato de US$ 1,65 

bilhão, em março, para alienação da 

Rlam, para o Mubadala, e um acordo 

com o Grupo Atem, em agosto, no valor 

de US$ 189,5 milhões, para 

desinvestimento da Reman. 

 

No fim de outubro, o diretor financeiro 

da Petrobras, Rodrigo Araujo, disse que 

a Lubnor (CE) também se encontrava 

em “estágio um pouco mais avançado” 

de alienação. 

 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/08/anapetro-questiona-na-cvm-acordo-entre-petrobras-e-anp-sobre-royalties-de-unidade-de-xisto.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/08/anapetro-questiona-na-cvm-acordo-entre-petrobras-e-anp-sobre-royalties-de-unidade-de-xisto.ghtml
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À exceção da Rlam, contudo, as grandes 

refinarias ainda não foram 

negociadas. Araujo havia dito que a 

Refinaria Gabriel Passos (Regap), de 

Minas Gerais, ainda não havia avançado 

para a fase de ofertas vinculantes. Já as 

refinarias Presidente Getúlio Vargas 

(Repar/PR), Alberto Pasqualini 

(Refap/RS) e Abreu e Lima (Rnest/PE) 

tiveram negociações malsucedidas e 

ainda não há uma previsão de quando 

elas possam voltar a serem ofertadas. 

 

No caso da Repar, Rodrigo Araujo disse 

que o processo esbarrou na discussão 

sobre preço. A estatal recebeu, segundo 

ele, “valores bastante fora do valor 

mínimo” considerado razoável pela 

petroleira. Já a Rnest sequer recebeu 

ofertas vinculantes, enquanto, no caso 

da Refap, não houve “um bom termo” 

nas discussões das condições com o 

Grupo Ultra. 

 

Araujo afirmou, em outubro, que a ideia 

da Petrobras é relançar os processos no 

mercado e que o assunto está em 

discussão com o Cade. 

 

“A estratégia em termos de timing 

e de sequência de ordem dos 

processos, ou avaliar em relação a 

lançar mais de um ao mesmo 

tempo, como trabalharíamos isso, 

é uma discussão que temos tido 

com o Cade para que consigamos 

ser bem-sucedidos nessa segunda 

tentativa, nessa segunda rodada. 

Com relação à mudança de escopo 

dos ativos, não temos nenhuma 

discussão com o Cade nesse 

sentido. Nossa ideia é seguir com 

os ativos que já estavam no escopo, 

eventualmente redesenhando a 

forma de lançamento”, comentou. 

 

De acordo com fontes do setor, o 

crescimento do risco de uma 

interferência nos preços dos 

combustíveis, à medida que as eleições 

de 2022 se aproximam, é um dos 

motivos – mas não o único – que ajudam 

a explicar a dificuldade da companhia de 

se desfazer das refinarias. 

 

Fatores como a compressão das margens 

no mercado global, incertezas ligadas à 

transição energética e as instabilidades 

provocadas pela revisão do marco 

regulatório do mercado de combustíveis 

no Brasil também pesam na equação. No 

caso da Rnest, em específico, a 

necessidade de investimentos adicionais 

para concluir a refinaria também pode 

ter influenciado, já que existe, nas 

negociações, uma dúvida de como 

valorar o segundo trem da unidade, 

cujas obras estão inacabadas. 

 

Embora os riscos sejam históricos e 

estejam presentes, portanto, desde o 

início dos desinvestimentos, a percepção 

é de que as incertezas sobre os preços 

dos combustíveis se acentuaram após a 

intervenção do presidente Jair 

Bolsonaro na troca do comando da 

petroleira e diante da proximidade das 

eleições. A estatal está sob forte pressão 

das autoridades políticas e vem 

reduzindo as frequências dos reajustes. 

Concorrentes da companhia acusam a 

petroleira de estar praticando preços 

abaixo da referência internacional 

sistematicamente ao longo de 2021. 

 

O risco em torno da intervenção nos 

preços, historicamente presente no 

Brasil, é reconhecido pela própria 

Petrobras. 

 

“Vivemos isso [controle de preços] 

no passado recente e, hoje, é um 

dos riscos que não está tornando 

fácil a Petrobras vender suas 

refinarias... A história do Brasil é 

longa e, quando se tem alternância 
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de governo, pode ter um outro que 

acha que é a solução controlar 

preço”, disse o diretor de 

exploração e produção da estatal, 

Fernando Borges, em entrevista ao 

site epbr, em agosto. 

 

 
Refinaria Abreu e Lima (Rnest), da 

Petrobras, em Pernambuco — Foto: 

Divulgação/Petrobras 

 

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

cia/2021/11/12/analise-petrobras-

vende-17percent-do-parque-de-refino-

mas-tem-dificuldade-para-concluir-

acordo-com-cade.ghtml   
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/12/analise-petrobras-vende-17percent-do-parque-de-refino-mas-tem-dificuldade-para-concluir-acordo-com-cade.ghtml
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Legislação 

Justiça libera a varejistas 
devolução de parte do 
PIS/Cofins sobre cigarros 
 
Restituições de valores têm sido 
autorizadas com base em precedente do 
STF 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
12/11/2021 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Advogado João Henrique Gasparino: o 

cigarro é um dos poucos itens que ainda 

estão na sistemática da substituição 

tributária — Foto: Divulgação 

 

Varejistas como postos de gasolina, 

padarias e lojas de conveniência têm 

conseguido no Judiciário obter 

a restituição dos recolhimentos a 

mais de PIS e Cofins na venda de 

cigarros. Como o setor está submetido 

ao regime de substituição tributária de 

PIS e Cofins, o varejo é o responsável por 

recolher os tributos de toda cadeia 

produtiva. 

 

Na prática, o cálculo das contribuições é 

feito com base em um faturamento 

estimado. Se as vendas do produto são 

menores, a base para a aplicação da 

alíquota do PIS e da Cofins também 

diminui. Por isso, as varejistas têm 

pedido a devolução da diferença entre o 

valor presumido e o que efetivamente 

entrou no caixa. 

A alíquota do PIS e da Cofins para os 

cigarros é de 3,65%, mas a base de 

cálculo é alta. Deve ser definida pela 

multiplicação do preço de venda do 

produto no varejo por 3,42 e 2,9169, 

respectivamente (Leis nº 10.865/2004 e 

11.196/2005). Assim, o impacto 

econômico da discussão pode ser 

significativo para as grandes redes. 

Segundo especialistas, são quase 7% 

sobre a diferença entre o valor sobre a 

venda e o estimado, no período dos 

últimos cinco anos, com correção pela 

Selic. 

 

As empresas vitoriosas na Justiça 

fundamentam sua tese em situação 

semelhante, julgada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), em junho do 

ano passado, para o setor de 

combustíveis. Pedem a aplicação de um 

precedente no qual um posto de gasolina 

solicitava a restituição dos valores pagos 

a mais de PIS e Cofins substituição 

tributária de combustíveis. 

 

Com efeito de repercussão geral, os 

ministros definiram que existe o direito 

à restituição de PIS e Cofins pagos a 

mais, se a base de cálculo efetiva das 

operações for inferior à presumida (RE 

596832 ou Tema 228). 

 

O pedido foi embasado no artigo 150, 

parágrafo 7º, da Constituição. O 

dispositivo faculta à lei atribuir ao 

sujeito passivo da obrigação tributária a 

condição de responsável pelo 

pagamento de imposto ou contribuição 

cujo fato gerador deva ocorrer 

posteriormente. Assegura a restituição 

da quantia paga, caso não se realize o 

fato gerador presumido. 

 

No STF, o relator, ministro Marco 

Aurélio, reforçou esse entendimento. 

Apontou que, não tendo sido verificado 

o fato gerador, ou constatada a 



9 

 

ocorrência de modo diverso do 

presumido, há o direito à devolução. 

 

Esse julgamento tinha passado 

praticamente despercebido ao mercado. 

Isso porque o setor de combustíveis já 

não está mais no regime de substituição 

tributária, segundo os advogados Luiza 

Leite e João Henrique Gasparino, do 

Ballstaedt, Gasparino Leite Advogados. 

“Poucos itens ainda estão na sistemática 

da substituição tributária, mas o cigarro 

é um deles e então vimos que a tese se 

enquadraria”, diz Gasparino. 

 

Com base na tese, os advogados do 

Ballstaedt, Gasparino Leite Advogados, 

já conseguiram pelo menos seis 

sentenças favoráveis em Varas do 

Estado do Rio de Janeiro e de Santa 

Catarina. Em uma delas, a juíza Marceli 

Maria Carvalho Siqueira, da 1ª Vara 

Federal de Nova Iguaçu (RJ), foi 

favorável à restituição da diferença para 

um posto de gasolina, padaria e loja de 

conveniência. 

 

“É possível que essa presunção do valor 

estimado seja maior do que 

efetivamente realizado, o que gera o 

direito constitucional ao ressarcimento 

do percentual PIS/Cofins cobrado sobre 

a base excedida”, declarou a juíza. Ela 

também cita o julgamento do Supremo 

em repercussão geral e dá direito à 

restituição por meio da compensação 

dos valores recolhidos a maior (processo 

nº 5007375-03.2021.4.02.5120). 

 

O mesmo pedido foi concedido para um 

posto de gasolina na cidade do Rio de 

Janeiro. A decisão é do juiz Marcio 

Santoro Rocha, da 6ª Vara Federal da 

Capital. Ao citar o julgamento do 

Supremo, o magistrado afirma que “não 

há motivos para negar aos que recolhem 

PIS/Cofins neste regime o direito de 

reaver os valores pagos a mais, sob pena 

de tributação ilegal do contribuinte e 

enriquecimento indevido do Estado”, diz 

na sentença (processo nº 5088852-

08.2021.4.02.5101). 

 

Outros postos do Rio conseguiram 

decisões semelhantes na 10ª Vara 

Federal (processo nº 5087379-

84.2021.4.02.5101), 21ª Vara Federal 

(processo nº 5088858-

15.20214.02.5101) e na 22ª Vara 

(processo nº 5087256-

86.2021.4.02.5101). 

 

Em Santa Catarina, também existe 

sentença favorável em relação ao PIS e a 

Cofins dos cigarros para uma grande 

rede de combustíveis. Na decisão, o juiz 

Joseano Maciel Cordeiro, da 1ª Vara 

Federal de Jaraguá do Sul, também 

aplicou o precedente do STF ao caso 

(processo nº 5004366-17.2021.4.04-

7209). 

 

O advogado Rafael Nichele, do Nichele 

Advogados, afirma que também tem 

conseguido sentenças para reaver a 

diferença paga a mais de PIS e Cofins na 

venda de cigarros. “Como a base é 

presumida, o preço de venda acaba 

sendo muito menor do que o preço 

estimado”, diz. “A partir do momento 

que o Supremo decidiu que esses valores 

devem ser devolvidos, essa decisão deve 

ser vinculante para esses contribuintes”, 

acrescenta. O efeito vinculante obriga 

que a decisão sobre o mesmo tema, em 

outras instâncias do Judiciário, seja 

igual a do STF. 

 

Além da via judicial, a advogada Luiza 

Leite ressalta que o aproveitamento 

desses créditos também pode ser 

realizado pela via administrativa. Ela 

afirma que a Solução de Consulta Cosit 

da Receita Federal nº 446, de 2020, 

informa expressamente que o direito é 

daquele que deu causa à venda por valor 
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menor do que o utilizado na presunção 

(item 7.1 da solução). Por isso, esses 

valores também poderiam ser 

recuperados na esfera administrativa. 

 

Procurada pelo Valor, a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não 

retornou até o fechamento da 

reportagem. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2021/11/12/justica-libera-a-
varejistas-devolucao-de-parte-do-pis-
cofins-sobre-cigarros.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ decide a favor da 
Eletrobras em disputa de R$ 
11 bilhões 
 
Ministros derrubaram decisão que 
havia autorizado o pagamento de juros 
remuneratórios e de mora sobre os 
valores a serem devolvidos aos 
consumidores 
 
Por Bárbara Pombo, Valor — São Paulo 
10/11/2021 17h21  Atualizado há um dia 
 

 
Reprodução 
 
A 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) barrou hoje uma cobrança 

de R$ 11 bilhões contra a Eletrobras. 

Os ministros bateram o martelo sobre a 

correção dos empréstimos 

compulsórios. 

 

Derrubaram uma decisão da própria 

Corte, proferida em 2019, que havia 

autorizado o pagamento cumulado 

de juros remuneratórios e de 

mora sobre os valores a serem 

devolvidos aos consumidores. 

 

 

O empréstimo compulsório foi criado 

nos anos 1960 para o governo federal ter 

recursos para expandir o setor 

elétrico. A contribuição era exigida na 

conta de luz de grandes usuários, com 

consumo superior a dois mil 

quilowatts/hora (kWh) por mês. 

A cobrança ocorreu até 1993. Esses 

consumidores, depois, tiveram o direito 

de converter o que pagaram em ações da 

Eletrobras. 

 

No julgamento encerrado hoje, a estatal, 

por meio de embargos de 

declaração, contestava o pagamento 

cumulado de juros remuneratórios e de 

mora sobre os valores a serem 

devolvidos aos consumidores. Havia 

discussão também sobre o período de 

incidência da correção dos 

compulsórios. 

 

A Eletrobras questionava uma decisão 

tomada pela 1ª Seção do STJ, em junho 

de 2019. Naquela ocasião, os ministros 

decidiram, por cinco votos a quatro, 

que os juros remuneratórios, de 

6% ao ano, são devidos juntamente 

com os de mora (Selic). Determinou 

ainda que a correção deve ser aplicada 

até o efetivo pagamento dos valores não 

convertidos em ações — e não até 2005, 

ano da última assembleia de conversão, 

como pedia a estatal do setor elétrico 

(EAREsp 790288). 

 

Os juros remuneratórios foram previstos 

na Lei nº 1.512, de 1976, que alterou a 

legislação do empréstimo compulsório 

instituído em favor da Eletrobras. 

 

No início do julgamento, em março de 

2020, o relator do caso, 

ministro Gurgel de Faria, rejeitou o 

questionamento da Eletrobras. Foi 

acompanhado pelos ministros Og 

Fernandes e Napoleão Nunes Maia 

Filho, que já se aposentou. Hoje, aderiu 

à corrente a ministra Regina Helena 

Costa, última a votar. 

 

Mas prevaleceu o entendimento 

inaugurado pelo ministro Sérgio 

Kukina, que apontou erros na decisão 

de 2019 e aceitou o recurso da estatal. 

https://valor.globo.com/financas/coluna/fundos-imobiliarios-no-pos-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/financas/coluna/fundos-imobiliarios-no-pos-pandemia.ghtml
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Ele foi seguido pelos ministros Herman 

Benjamin, Francisco Falcão e Mauro 

Campbell Marques. 

 

Votos de hoje 

 

Na sessão de hoje, a ministra Assusete 

Magalhães – que havia pedido vista do 

caso há um ano – também entendeu 

que há erros de pressupostos no 

acórdão favorável à 

empresa Decoradora Roma, 

empresa que pleiteava a cumulação dos 

juros. 

 

Os ministros diferenciaram duas 

situações: a de consumidores que 

converteram os créditos em ações, mas 

por um erro no cálculo pela Eletrobras 

ainda têm valores a receber daqueles 

consumidores impossibilitados de 

converter os créditos em ações. Existe a 

situação em que, na conversão, os 

créditos não correspondem a um 

número interno de ações e sobra um 

saldo. Esse residual deve ser 

remunerado em dinheiro e sobre o 

montante incidem os juros 

remuneratórios de 6% até a data do 

efetivo pagamento. 

 

De acordo com os ministros, a 

Decoradora Roma está na primeira 

hipótese — converteu os créditos em 

ações, mas com erro de cálculo. Dessa 

forma, não teria direito aos juros 

remuneratórios. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2021/11/10/stj-decide-a-favor-da-
eletrobras-em-disputa-de-r-11-
bilhes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Reajuste do gás natural pela 
Petrobras vai afetar da 
indústria ao motorista. 
Entenda por que o 
combustível está em alta 
 
Estatal negocia aumento de preços em 
2022 com distribuidoras. Empresas 
avaliam que não será possível segurar 
repasse 

 
Bruno Rosa, Manoel Ventura e Vitor da 
Costa 
12/11/2021 - 04:30 / Atualizado em 
12/11/2021 - 10:19 
 

Estação de gás natural em Paracambi, no 

Estado do Rio: Petrobras que reajustar 

preço a partir de 2022do ano que vem 

Foto: William de Moura / Agência O 

Globo 

 

RIO E BRASÍLIA - O reajuste que a 

Petrobras pretende aplicar aos contratos 

para fornecimento de gás a 

distribuidores tem potencial de afetar a 

economia como um todo: da indústria 

que depende do produto ao motorista 

que usa o gás natural veicular (GNV), 

chegando até o consumidor final. 

 

A estatal propôs aumentos que 

significam, na prática, dobrar ou até 

quadruplicar o preço da molécula a 

partir de 1º de janeiro de 2022. 

Estimativa da Abegás (associação das 

distribuidoras) indica que 50% a 80% do 

volume de gás contratado pelas 

empresas vão vencer no fim do ano. Rio 

e Espírito Santo, por exemplo, ficariam 

100% “descontratados” caso não 

cheguem a um entendimento, mas a 

situação varia em cada estado. 

 

À primeira vista, pode parecer apenas 

um debate setorial, entre a Petrobras e 

seus clientes, mas especialistas indicam 

que o gás tem efeito multiplicador. Ele é 

usado por indústrias como as de vidro, 

cerâmica, siderurgia e petroquímica, 

entre muitas outras. 

 

É também a fonte de abastecimento das 

usinas termelétricas, que foram 

acionadas este ano por muito mais 

tempo que o habitual para garantir a 

energia durante o período seco, que vai 

até o fim de novembro. 

 

E é alternativa para quem busca fugir da 

escalada de preço da gasolina, um dos 

vilões da inflação, que acumula alta de 

10,67% em 12 meses até outubro. Um 

aumento no preço do gás poderia bater 

até na conta de luz mais adiante, em 

razão dos custos das usinas 

termelétricas. 

 

Segundo Adrianno Lorenzon, gerente de 

Gás Natural da Abrace, associação que 

reúne os grandes consumidores, o 

aumento no preço da molécula a partir 

de janeiro vai afetar a todos e pode 

inviabilizar fábricas no país. 

 

— Muitas fábricas podem ficar inviáveis 

economicamente por causa do aumento 

do preço do gás. E a indústria vai 

repassar isso para tudo, desde o frango 

congelado até a lata de cerveja e o preço 

do carro — listou Lorenzon. — E isso 

ocorre em um momento em que a 

inflação já chega a dois dígitos. 

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-quer-elevar-preco-do-gas-natural-em-ate-quatro-vezes-em-2022-1-25272692
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-quer-elevar-preco-do-gas-natural-em-ate-quatro-vezes-em-2022-1-25272692
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O presidente do Conselho de 

Administração da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Cerâmica para 

Revestimentos, Louças Sanitárias e 

Congêneres (Anfacer), Benjamin 

Ferreira Neto, afirma que o gás 

corresponde a 30% do custo do setor. 

Para ele, o reajuste afetará a 

competitividade e pode gerar demissões. 

 

— O Brasil já tem um dos preços do gás 

mais caros no mundo e essa intenção de 

reajustar só tira a competitividade da 

indústria de cerâmica. Será impossível 

não repassar os preços ao consumidor — 

afirmou, destacando que a atividade 

vinha se recuperando das perdas na 

pandemia, mas em outubro foi afetada 

pela alta do custo do gás e pela perda do 

poder de compra da população com a 

inflação. 

 

O debate expõe a concentração do 

mercado brasileiro, no qual a Petrobras 

opera mais de 90% da produção de 

petróleo e gás no Brasil. A estatal 

responde por cerca de 80% das 

importações de GNL (em estado 

líquido). E deixa para trás a promessa de 

um “choque de energia barata” feita pelo 

ministro da Economia, Paulo Guedes. 

 

Nos bastidores, a avaliação do governo é 

que o mercado ainda é refém da 

Petrobras e que não há competição. Ao 

mesmo tempo, técnicos ponderam que a 

abertura do mercado é um processo 

demorado, porque o setor de gás natural 

é complexo e demanda investimentos 

elevados. 

 

Marcio Balthazar, da consultoria 

NatGas, diz que o mercado “fica de mãos 

atadas” pois os gasodutos são ocupados 

pela Petrobras e o preço do GNL é 

influenciado pela estatal: 

— É preciso criar o caminho para a 

concorrência. 

 

Alta de 500% no GNL 
 
As negociações começaram em setembro 

e haviam sido interrompidas em 

outubro. Assim como outras 

commodities, o preço do gás disparou 

este ano com o aumento da demanda na 

esteira da retomada da atividade 

econômica com o avanço da vacinação. 

 

Pelos novos termos apresentados pela 

Petrobras, ela quer tomar como 

referência o preço no mercado 

internacional. Ele saltou de US$ 5 por 

milhão de BTU (unidade internacional 

do gás), no fim de 2020, para os atuais 

US$ 27 por milhão de BTU. 

 

Para as empresas, o preço do gás já subiu 

cerca de 50% no ano, com base no 

modelo atual, de reajuste trimestral. Em 

geral, as distribuidoras de gás fazem 

reajuste anual, corrigido pelo IGP-M, e 

trimestral, de acordo com o insumo 

fornecido pela Petrobras. Além disso, de 

cinco em cinco anos há a revisão 

tarifária. No caso da indústria, o reajuste 

é sempre a cada três meses. 

 

Durante as negociações, a estatal 

afirmou que o gás da produção dos 

campos de petróleo e o do gasoduto 

Brasil-Bolívia estão voltados para a 

demanda das termelétricas, acionadas a 

pleno vapor por causa da crise hídrica, 

das unidades de fertilizantes e dos 

contratos de distribuidoras. 

 

Para a própria Petrobras, segundo 

fontes, o cenário é difícil por não 

conseguir repassar para a energia 

elétrica o aumento do custo do gás em 

suas próprias termelétricas. 

 

Metade do que é consumido hoje é 

produzido pela Petrobras e outras 
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empresas e o restante é importado 

através do gasoduto Brasil-Bolívia e via 

GNL (em estado líquido). 

 

Segundo Marcelo Mendonça, diretor de 

Estratégia e Mercado da Abegás, a 

estatal apresentou quatro formas de 

contrato: de seis meses, um ano, dois 

anos e quatro anos. O preço médio 

passaria dos atuais US$ 9 por milhão de 

BTU para US$ 36 por milhão de BTU e, 

no caso de um contrato de quatro anos, 

o reajuste seria menor pois a estatal 

financiaria parte do preço, pago em 

parcelas. 

 

— A conta não fecha. O mercado não vai 

conseguir absorver esse patamar de 

preços. Estamos encaminhando 

representação ao Cade (órgão de defesa 

da concorrência) e uma carta ao MME 

(Ministério de Minas e Energia) para 

que essa questão seja tratada pois 

estamos a 50 dias de ficar sem contratos 

— disse Mendonça. 

 

A Petrobras disse que “as negociações 

estão em andamento”. Segundo a 

estatal, a tratativa vale para 

distribuidoras que optaram por 

contratos de curto prazo nos últimos 

anos. Ela diz que busca dar mais 

previsibilidade aos preços e que a oferta 

terá de ser complementada com 

importação de GNL, que subiu 500% 

este ano. 

 

Por que o gás ficou mais caro? 
 
Retomada de atividades com 
aumento da vacinação 
 
Durante a pandemia, com atividade 

econômica fraca, o consumo de energia 

e a demanda por commodities caíram. 

Investimentos foram suspensos. Com a 

retomada das atividades após o avanço 

da vacinação, a demanda cresceu 

rapidamente. 

Rússia é crucial para suprir oferta 
do produto na Europa 
 
Na Europa, os estoques caíram na 

pandemia. A maior procura dos 

europeus ajudou na disparada dos 

preços. A Rússia é um player 

importante, e a expectativa é que ela 

aumente a oferta do produto, mas não o 

suficiente para normalizar a situação. 

 

Alta do preço do barril de petróleo 
contribui 
 
O aumento do preço do petróleo, que 

tem renovado recordes nos últimos 

meses e está sendo negociado acima de 

US$ 82, também afeta o gás. Isso 

acontece porque grande parte do gás 

natural é extraído associado ao petróleo. 

 

Transição energética em curso 
globalmente 
 
A busca por uma matriz energética mais 

limpa também ajuda a aumentar a 

demanda. O gás natural emite menos 

CO2 que outras fontes, e países como a 

China recorrem a ele para reduzir 

emissões no abastecimento de 

termelétricas. 

 

Sem choque de energia barata no 
mercado brasileiro 
 
A mudança de cenário pressiona a 

Petrobras, que passou a importar mais 

gás para atender distribuidores e 

termelétricas. O reajuste tende a afetar o 

processo de abertura do mercado e a 

promessa do governo de criar um 

choque de energia barata. 

  
https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/reajuste-do-gas-natural-
pela-petrobras-vai-afetar-da-industria-
ao-motorista-entenda-por-que-
combustivel-esta-em-alta-25274123  
 

Retorne ao índice  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/reajuste-do-gas-natural-pela-petrobras-vai-afetar-da-industria-ao-motorista-entenda-por-que-combustivel-esta-em-alta-25274123
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/reajuste-do-gas-natural-pela-petrobras-vai-afetar-da-industria-ao-motorista-entenda-por-que-combustivel-esta-em-alta-25274123
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/reajuste-do-gas-natural-pela-petrobras-vai-afetar-da-industria-ao-motorista-entenda-por-que-combustivel-esta-em-alta-25274123
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/reajuste-do-gas-natural-pela-petrobras-vai-afetar-da-industria-ao-motorista-entenda-por-que-combustivel-esta-em-alta-25274123
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/reajuste-do-gas-natural-pela-petrobras-vai-afetar-da-industria-ao-motorista-entenda-por-que-combustivel-esta-em-alta-25274123
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Bolsa cai e dólar opera 
estável, com dados de serviço 
fracos e balanços no radar 
 
Setor recuou 0,6% em setembro, abaixo 
das expectativas. Entre as ações, 
Americanas e Soma têm forte alta, 
enquanto Magazine Luíza e Natura 
despencam, após balanços 
 
O Globo 
12/11/2021 - 10:53 / Atualizado em 
12/11/2021 - 11:07 
 

Investidores repercutem dados 

decepcionantes do setor de serviços e 

novos balanços corporativos do terceiro 

trimestre. Foto: Pei Fon / Agência O 

Globo 

 

RIO —  A Bolsa cai enquanto o dolar 

opera próximo à estabilidade no início 

desta sexta-feira. Os investidores 

repercutem dados decepcionantes 

do setor de serviços, que fecham uma 

semana de divulgação de vários 

indicadores importantes, além de novos 

balanços corporativos do terceiro 

trimestre. 

 

Por volta de 10h35, o Ibovespa tinha 

queda de 0,34%, aos 107.229 pontos. No 

mesmo horário, a moeda americana 

tinha leva alta de 0,03% negociada a R$ 

5,4058. 

Apesar da queda no pregão, o principal 

índice da B3 caminha para fechar a 

semana no azul. 

 

Até o fechamento desta quinta, o 

Ibovespa acumulava alta de 2,64%, 

ainda que o acumulado do ano apresente 

queda de 9,60%. 

 

O relativo alívio gerado pela aprovação 

na Câmara da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) dos Precatórios 

ajudou o mercado local. 

 

Os balanços corporativos positivos de 

várias empresas e a solução 

momentânea para as dívidas da 

Evergrande também colaboraram, 

mesmo com resultados ruins, como o 

do IPCA de outubro e das vendas do 

comércio em setembro. 

 

Serviços decepcionam 
 
Segundo dados divulgados pelo IBGE, os 

serviços recuaram 0,6% em setembro 

após cinco meses seguidos de alta, na 

comparação com Agosto. 

 

Os números vieram abaixo das 

expectativas do mercado. Com o 

resultado, o setor ainda ficou 3,7% acima 

do patamar pré-pandemia. 

 

Os serviços vinham crescendo ao ritmo 

de 1% ao mês ou mais, entre abril e julho, 

mas em agosto deu sinais de 

desaceleração. 

 

Quem puxou a queda foi o setor de 

transportes, afetado pelo aumento dos 

preços dos combustíveis, isso em um 

cenário de inflação e desemprego 

elevados. 

 

Ações 
 
Entre as ações, as ordinárias da 

Petrobras (PETR3, com direito a voto) 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/servicos-recuam-06-em-setembro-apos-cinco-meses-seguidos-de-alta-25273389
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/inflacao-acelera-em-outubro-supera-previsoes-vai-125-maior-alta-para-mes-em-quase-20-anos-1-25270953
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/vendas-do-comercio-caem-13-em-setembro-maior-queda-para-mes-desde-2000-25272138
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/vendas-do-comercio-caem-13-em-setembro-maior-queda-para-mes-desde-2000-25272138
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cediam 0,26% e as preferenciais 

(PETR4, sem direito a voto), 0,57%. 

 

As ordinárias da Vale (VALE3) caíam 

0,69% e as da Siderúrgica Nacional 

(CSNA3), 1,41%. 

 

As preferenciais da Usiminas (USIM5) 

cediam 0,45%. 

 

No setor financeiro, as preferenciais do 

Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) 

tinham altas de 1,21% e 1,12%, 

respectivamente. 

 

Americanas sobe, enquanto 
Magazine Luiza cai 
 
Assim como na quinta-feira, os balanços 

corporativos voltavam a ditar o ritmo 

das maiores altas e quedas na Bolsa. 

 

Na ponta positiva, os papéis PN das 

Lojas Americanas (LAME4) subiam 

6,73% e os ON (AMER3), 9,48%. 

 

A empresa registrou lucro atribuído aos 

controladores de R$ 240,5 milhões no 

terceiro trimestre, revertendo o prejuízo 

de R$ 43,8 milhões do mesmo período 

do ano passado. 

 

Já os papéis ON da Magazine Luíza 

(MGLU3) cediam 8,72%. 

 

A varejista teve queda no lucro do 

terceiro trimestre, uma vez que a 

desaceleração das vendas após um pico 

durante os primeiros meses da 

pandemia e maiores gastos com 

marketing pesaram na margem da 

varejista. 

 

A companhia anunciou  lucro ajustado 

de R$ 22,6 milhões, quase 90% de queda 

ante os R$ 215,9 milhões reportados um 

ano antes. 

 

As vendas totais, incluindo lojas físicas, 

e-commerce com estoque próprio e 

marketplace (3P) cresceram 12% ano a 

ano, para R$ 13,8 bilhões, com impulso 

do e-commerce, que avançou 22%, e 

redução de 8% nas lojas físicas. No ano 

passado, o comércio eletrônico da 

companhia tivera um salto de 148%. 

 

Ainda reagindo a balanços, os papéis ON 

do Grupo Natura (NTCO3) cediam 10%. 

A empresa registrou lucro liquido de R$ 

272,9 milhões, uma queda de 28,5% na 

comparação com mesmo período do ano 

anterior. 

 

Os papéis do Soma (SOMA3) subiam 

6,98%. O Grupo, controlador de marcas 

como Animale e Farm, e que adquiriu a 

Hering neste ano, registrou lucro líquido 

de R$ 173,8 milhões no terceiro 

trimestre deste ano, revertendo o 

prejuízo de R$ 33,4 milhões no mesmo 

período de 2020. 

 

Bolsas no exterior 
 
Na Europa, as bolsas operam com 

direções contrárias. Por volta de 10h35, 

no horário de Brasília, a Bolsa de 

Londres cedia 0,35% e a de Frankfurt, 

subia 0,14%. A Bolsa de Paris avançava 

0,32%. 

 

As bolsas asiáticas fecharam com altas. 

O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, 

subiu 1%. Em Hong Kong e na China, 

ocorreram avanços de 0,18% e 0,23%, 

respectivamente. 

  

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

vestimentos/bolsa-cai-dolar-opera-

estavel-com-dados-de-servico-fracos-

balancos-no-radar-25274495  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/1028932-vendas-do-magazine-luiza-desaceleram-no-3-trimestre-lucro-cai-quase-90-rv1-25274003
https://oglobo.globo.com/economia/2270-na-disputa-pela-hering-dono-da-farm-da-animale-bate-arezzo-leva-marca-por-5-bilhoes-24988022
https://oglobo.globo.com/economia/2270-na-disputa-pela-hering-dono-da-farm-da-animale-bate-arezzo-leva-marca-por-5-bilhoes-24988022
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsa-cai-dolar-opera-estavel-com-dados-de-servico-fracos-balancos-no-radar-25274495
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsa-cai-dolar-opera-estavel-com-dados-de-servico-fracos-balancos-no-radar-25274495
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsa-cai-dolar-opera-estavel-com-dados-de-servico-fracos-balancos-no-radar-25274495
https://oglobo.globo.com/economia/investimentos/bolsa-cai-dolar-opera-estavel-com-dados-de-servico-fracos-balancos-no-radar-25274495
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BNDES tem alta de 29% e 
lucra R$ 11,3 bilhões no 
terceiro trimestre 
 

Resultado foi influenciado por 
participação acionária em empresas; 
segundo o banco, o desempenho 
positivo tem efeito contábil, mas não 
representa ganho real com 
empréstimos ou investimentos 

 
Vinicius Neder, O Estado de S.Paulo 
12 de novembro de 2021 | 05h00 
 
RIO - O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) registrou lucro 

líquido de R$ 11,3 bilhões no terceiro 

trimestre, alta de 29% ante igual período 

de 2020. O banco informou que o 

desempenho do terceiro trimestre foi 

influenciado por eventos positivos 

relacionados às participações acionárias 

detidas em grandes companhias, 

como Petrobras e JBS. O principal 

fator foi contábil, ou seja, não se deve a 

ganhos reais obtidos com empréstimos 

ou investimentos recentes, mas sim com 

a forma como ativos, passivos e ganhos 

são contabilizados no balanço 

financeiro. 

 

Sede do BNDES, no Rio de Janeiro; 

banco teve lucro no 3º trimestre de 2021 

influenciado por participação acionária 

em empresas Foto: Fernando Frazão/ 

Agência Brasil 

 

Entre 2014 e 2016, o BNDES registrou 

em seu balanço perdas bilionárias por 

causa de sua participação acionária – 

igualmente bilionária – na Petrobras. A 

forte desvalorização das ações da 

petroleira, em meio ao controle de 

preços dos combustíveis e das 

investigações sobre corrupção 

centralizadas na Operação Lava Jato, 

levou o banco de fomento a considerar 

os investimentos nos papéis como 

“perdas permanentes”. 

 

Essas perdas também foram contábeis. 

Embora impactassem o lucro líquido, 

por causa das normas contábeis, na 

prática, o BNDES não vendeu as ações 

da Petrobras “na baixa” das cotações e, 

portanto, não realizou o prejuízo. Agora, 

a petroleira estatal conseguiu melhorar 

seus indicadores financeiros, como o 

endividamento excessivo, e voltou a 

pagar dividendos, o que levou à 

estabilização das cotações das ações em 

valores mais elevados, disse a diretora 

financeira do BNDES, Bianca Nasser. 

 

Quando isso ocorre, as normas 

contábeis permitem às empresas que 

detém ações em seu ativo reverter as 

provisões. A provisão é como se fosse um 

valor separado no balanço para 

enfrentar as perdas. Ou seja, quando os 

investimentos nos papéis da Petrobras 

eram considerados, conforme critérios 

contábeis, como “perdas permanentes”, 

o BNDES separou no balanço financeiro 

valores para enfrentar essa perda. Como 

elas não se concretizaram, pode agora 

voltar a considerar esses valores 

positivamente – o que é chamado de 

reverter a provisão. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jbs
https://tudo-sobre.estadao.com.br/operacao-lava-jato
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Segundo Nasser, o BNDES começou a 

reverter as perdas com a Petrobras ainda 

em 2017. Houve uma grande reversão 

em 2020, com a venda de parte 

importante da participação em oferta 

pública de ações, em fevereiro. Agora, no 

terceiro trimestre, “considerando a 

passagem do ciclo da pandemia e 

estabilização dos preços das ações”, 

houve uma “reversão permanente”, 

disse Nasser. Apesar a reversão das 

provisões com a Petrobras teve um 

resultado positivo de R$ 9,9 bilhões no 

terceiro trimestre para o BNDES, com 

efeito líquido de R$ 3,5 bilhões no lucro. 

 

Além disso, o BNDES lucrou com o 

pagamento de dividendos pelas 

empresas na qual detém participações – 

dividendos é a parte do lucro de uma 

firma que cabe aos acionistas. 

 

Venda de participações   
 
Embora siga em sua estratégia de vender 

as participações acionárias que detém, o 

BNDES encerrou o terceiro trimestre 

com uma carteira de R$ 67,8 bilhões 

desses papéis. No terceiro trimestre não 

houve novas vendas bilionárias, como 

no ano passado. Petrobras, JBS e Copel 

são as maiores participações da carteira 

de ações do banco de fomento. 

 

Já o resultado de intermediação 

financeira teve resultado positivo de R$ 

4,4 bilhões no terceiro trimestre. A 

carteira de crédito expandida totalizou 

R$ 446,3 bilhões no fechamento do 

terceiro trimestre, crescimento de 1,8% 

em relação ao fechamento do segundo 

trimestre. Os desembolsos para 

financiamentos ficaram em R$ 21,8 

bilhões, 13% acima do valor do terceiro 

trimestre de 2020 e 74% acima do 

segundo trimestre deste ano. 

 

“Do total de R$ 21,8 bilhões registrado 

de julho a setembro, 43,8% foram para 

as micro, pequenas e médias empresas 

(MPMEs). O setor que recebeu mais 

crédito entre julho e setembro foi o de 

infraestrutura (R$ 9,3 bilhões), seguido 

pelo agropecuário (R$ 6,3 bilhões)”, diz 

a nota do BNDES. 

 

Com os resultados financeiros positivos, 

o BNDES anunciou também novos 

repasses de recursos para a União, 

ajudando a moderar o crescimento da 

dívida pública e a melhorar o resultado 

das contas do governo. Em 22 de 

outubro, o banco pagou 

antecipadamente R$ 5 bilhões de sua 

dívida com a União, somando R$ 59,5 

bilhões em liquidações antecipadas 

desde o início deste ano. 

 

As devoluções cumprem pedido de 

repassar cerca de R$ 100 bilhões, feito 

pelo Ministério da Economia ainda 

no ano passado e confirmada em 

cronograma estabelecido, em março 

deste ano, na esteira de decisão 

do Tribunal de Contas da União 

(TCU), de que os aportes feitos pelo 

Tesouro Nacional no banco de fomento, 

entre 2009 e 2014, foram irregulares. 

 

Segundo o BNDES, a dívida 

remanescente com a União é de R$ 90,1 

bilhões. O cronograma estabelecido com 

o TCU prevê a devolução antecipada de 

mais R$ 35,9 bilhões ainda este ano e de 

R$ 54,2 bilhões em 2022, disse a 

diretora Bianca Nasser, ressalvando, 

porém, que tal programação é de 

“melhores esforços” e, portanto, pode 

sofrer alterações. 

 

Além das devoluções antecipadas da 

dívida bilionária com a União, o BNDES 

informou, junto aos resultados 

financeiros do terceiro trimestre, o 

repasse de R$ 8,6 bilhões em dividendos 

intermediários de 2021 à União. O 

pagamento será feito na semana que 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
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vem, previsto para o dia 17. “O montante 

que será pago corresponde a 60% do 

lucro líquido ajustado (após constituição 

da reserva legal equivalente a 5%) do 

primeiro semestre de 2021, de R$ 14,4 

bilhões”, informou o BNDES, em nota. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,bndes-balanco-lucro-terceiro-
trimestre-2021,70003896381  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-balanco-lucro-terceiro-trimestre-2021,70003896381
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-balanco-lucro-terceiro-trimestre-2021,70003896381
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-balanco-lucro-terceiro-trimestre-2021,70003896381
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Contas de União, Estados e 
municípios podem fechar no 
azul após 7 anos, com ajuda 
da inflação 
 
Analistas projetam melhor resultado do 
setor público consolidado desde 2013, 
sob efeito do aumento de preços na 
receita dos governos regionais e da 
arrecadação maior 

 

Thaís Barcellos, O Estado de 

S.Paulo 

12 de novembro de 2021 | 10h00 

 
BRASÍLIA - Apoiado em fatores 

pontuais, o setor público consolidado - 

que inclui Governo Central, Estados, 

municípios e estatais, com exceção 

de Petrobras e Eletrobras  -, pode 

ter este ano o melhor resultado primário 

desde 2013, último ano em que as contas 

públicas fecharam no azul, em R$ 

91,306 bilhões. Há analistas que 

preveem superávit em 2021 graças ao 

surpreendente desempenho positivo dos 

Estados e municípios. Em 2020, o 

rombo foi de R$ 702,950 bilhões, o pior 

resultado da série iniciada em dezembro 

de 2001. 

 

A "bonança", contudo, deve ser ponto 

fora da curva e tende a ser revertida já 

em 2022. Em parte, porque o forte 

resultado é impulsionado por fatores 

conjunturais. Como na arrecadação 

federal, há o efeito da inflação na receita 

dos governos regionais, assim como 

maior consumo de bens na pandemia 

de covid-19, que impulsiona o ICMS, 

arrecadado pelos Estados. Além disso, 

os programas emergenciais relacionados 

à pandemia travaram gastos e adiaram o 

pagamento de dívidas.  

 

O problema, segundo o diretor executivo 

da Instituição Fiscal Independente (IFI), 

Felipe Salto, é que a melhora dos 

resultados dos Estados está ancorada na 

inflação, que impulsiona artificialmente 

a receita Foto: Fábio Motta/Estadão 

 

Para 2022, há ainda a perspectiva de 

aumento de despesas pelo governo 

federal em meio ao ano eleitoral, com o 

espaço de R$ 91,6 bilhões que pode ser 

aberto com a aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) dos 

precatórios. A perda de credibilidade 

fiscal com as manobras do governo no 

teto de gastos é outro ponto contra, que 

já sinaliza inversão da trajetória da 

dívida pública. 

 

Na MCM Consultores, o economista 

Renan Martins já tinha um superávit em 

2021 no radar desde o resultado de 

agosto (R$ 16,729 bilhões), o recorde 

para o mês da série histórica iniciada em 

dezembro de 2001. Mas, com o resultado 

de setembro (R$ 12,933 bilhões), 

Martins cravou a expectativa 

superavitária de R$ 22,7 bilhões este 

ano. 

 

O setor público consolidado soma 

superávit de R$ 14,171 bilhões no ano, o 

melhor dado para o acumulado de 

janeiro a setembro desde 2013. É uma 

melhora de cerca de R$ 650 bilhões ante 

o resultado do mesmo período de 2020 

(deficitário em R$ 635,926 bilhões), 

bastante afetado pelos programas de 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eletrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos


22 

 

combate aos efeitos da pandemia de 

covid-19. Em 12 meses, o déficit é de R$ 

52,854 bilhões. 

 

O rombo primário do Governo Central, 

na metodologia do Banco Central, saiu 

de R$ 677,001 bilhões de janeiro a 

setembro de 2020 para R$ 82,381 

bilhões este ano, enquanto o superávit 

dos governos regionais aumentou de R$ 

37,119 bilhões para R$ 92,127 bilhões no 

acumulado de 2021 até setembro, um 

recorde da série histórica iniciada em 

1991. 

 

No fim de 2021, Martins, da MCM, 

espera um déficit primário de R$ 91,4 

bilhões do Governo Central, 

compensado pelo resultado positivo de 

R$ 108,2 bilhões dos governos regionais 

e de R$ 5,9 bilhões das empresas 

estatais, à exceção de Petrobras e 

Eletrobras. 

 

"Pelo lado do Governo Central, pesarão 

os dividendos da Petrobras, em R$ 12,2 

bilhões, a serem recebidos em 

dezembro", diz o economista da MCM, 

acrescentando que provavelmente não 

daria tempo para o presidente Jair 

Bolsonaro usar o valor para abater no 

preço dos combustíveis, como tem 

sugerido. 

 

Nos governos regionais, Martins avalia 

que os superávits devem continuar 

devido à tendência favorável da 

arrecadação própria, com exceção de 

dezembro, mês que normalmente 

apresenta déficits devido à concentração 

de despesas como 13.º salários e restos a 

pagar. "Mas nada que prejudique de 

forma relevante o elevado superávit 

acumulado do ano", diz. 

 

O problema, segundo o diretor executivo 

da Instituição Fiscal Independente (IFI), 

Felipe Salto, é que a melhora dos 

resultados dos Estados está ancorada na 

inflação, que impulsiona artificialmente 

a receita. 

 

Além disso, houve a ajuda da concessão 

da companhia de água e esgoto Cedae 

pelo Estado do Rio de Janeiro. O ganho 

com a primeira parcela do leilão foi de 

R$ 15 bilhões e ainda podem entrar mais 

R$ 8 bilhões. 

 

Por fim, Salto lembra que o pagamento 

das dívidas foi suspenso devido ao 

projeto que autorizou as transferências 

emergenciais da União para os entes em 

2020, no contexto da pandemia. "Não 

durará para sempre. É uma situação 

passageira." 

 

Em função do mesmo projeto, os 

salários de servidores estão congelados 

até o fim deste ano, ressalta o 

economista-chefe da ASA Investments, 

Gustavo Ribeiro. 

 

O economista-chefe da RPS Capital e 

especialista em contas públicas, Gabriel 

de Barros, também passou a prever 

recentemente um superávit do setor 

público consolidado este ano, de R$ 21 

bilhões (0,25% do PIB), com 

contribuição positiva de Estados e 

municípios (R$ 112 bilhões) e negativa 

do Governo Central (R$ 91 bilhões). O 

bom resultado, porém, já se inverteria 

no ano que vem, quando está previsto 

déficit de 1,5% do PIB, e só voltaria em 

2026, nas contas de Barros. 

 

O economista explica que seu cenário 

não contempla o Auxílio Brasil de R$ 

400 este ano devido à incerteza sobre a 

votação da PEC dos precatórios no 

Senado. Mas, mesmo se houver o 

pagamento em dezembro, não reverteria 

o superávit esperado este ano. Nos 

próximos anos, a hipótese de Barros é de 

alta do benefício social a R$ 260 e 
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pagamento integral dos precatórios, 

sempre corrigidos pela inflação. 

 

Na ASA Investments, Ribeiro acredita 

em um déficit pequeno para o setor 

público consolidado este ano, entre R$ 

30 e R$ 40 bilhões, o que seria o melhor 

resultado desde 2014 (-R$ 32,536 

bilhões). A Pezco, por sua vez, espera um 

rombo entre R$ 45 a R$ 65 bilhões, um 

desempenho "espetacular" após um ano 

de pandemia, segundo o economista 

Helcio Takeda. 

 

Cenário nebuloso 
 
"A dicotomia entre o bom resultado e a 

trágica percepção do mercado quanto à 

política fiscal revela a profundidade do 

erro de comunicação e condução 

equivocada da agenda do governo junto 

ao Congresso - e vice-versa", argumenta 

Barros, da RPS, que defende que é 

possível conciliar a rede de proteção 

social sem dano no teto de gastos. 

 

Tônica parecida teve o comentário do 

ex-secretário do Tesouro Nacional e 

economista-chefe do BTG Pactual, 

Mansueto Almeida, após a divulgação 

dos resultados fiscais de setembro. 

"Infelizmente, o governo atual tem se 

comunicado muito mal em relação ao 

orçamento de 2022 e tem conseguido 

transformar um cenário de recuperação 

fiscal surpreendente em um cenário de 

maior risco." 

 

O Instituto Internacional de Finanças 

(IIF) avalia que "reagiram de forma 

exagerada às notícias sobre o Orçamento 

de 2022", embora a dívida possa se 

tornar mais desafiadora no médio prazo 

se a alta do prêmio de risco e das taxas 

de juros persistirem. 

 

Nos cálculos do IIF, com o aumento do 

Bolsa Família, o impacto da inflação e o 

auxílio para caminhoneiros, as despesas 

devem exceder em 0,7% do PIB o teto em 

2022, o que é "consistente com o ajuste 

fiscal progressivo". O porcentual de 

gastos em relação ao PIB ainda seria 

menor do que em 2019.  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,contas-de-uniao-estados-e-
municipios-podem-fechar-no-azul-
apos-7-anos-com-ajuda-da-
inflacao,70003896671  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-de-uniao-estados-e-municipios-podem-fechar-no-azul-apos-7-anos-com-ajuda-da-inflacao,70003896671
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-de-uniao-estados-e-municipios-podem-fechar-no-azul-apos-7-anos-com-ajuda-da-inflacao,70003896671
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-de-uniao-estados-e-municipios-podem-fechar-no-azul-apos-7-anos-com-ajuda-da-inflacao,70003896671
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-de-uniao-estados-e-municipios-podem-fechar-no-azul-apos-7-anos-com-ajuda-da-inflacao,70003896671
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,contas-de-uniao-estados-e-municipios-podem-fechar-no-azul-apos-7-anos-com-ajuda-da-inflacao,70003896671
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Economia 

Gasolina por metade do preço 
na Argentina gera fila de 
brasileiros 
 
Venda do combustível a estrangeiros é 
limitada a 15 litros em Puerto Iguazú 
 
11.nov.2021 às 12h53 
Denise Paro 
 
PUERTO IGUAZÚ, ARGENTINA 

Para frear a corrida de brasileiros aos 

postos de Puerto Iguazú, município da 

Argentina vizinho a Foz do Iguaçu (PR), 

os argentinos limitaram a no máximo 15 

litros a venda de gasolina para veículos 

com placas estrangeiras, diante 

da grande procura por causa da alta dos 

preços dos combustíveis no Brasil. 

 

A medida foi tomada para evitar o 

desabastecimento na cidade. Mesmo 

com o limite, motoristas brasileiros não 

deixam de cruzar a fronteira para 

economizar. 

 

O litro da gasolina em Puerto Iguazú é 

praticamente a metade do preço 

encontrado no Brasil. Na cidade 

argentina, o valor do litro do 

combustíveral varia entre 92,50 e 95,20 

pesos, dependendo do tipo, o que 

equivale a aproximadamente R$ 3,15 a 

R$ 3,60. 

 

Fila de carros em posto em Puerto 

Iguazú, na Argentina; preço da gasolina 

mais barata é 92,50 pesos, equivalente a 

R$ 3,15 - Denise Paro/Folhapress 

 

O preço é muito atrativo para 

brasileiros, uma vez que em Foz do 

Iguaçu o litro é vendido em média por 

R$ 6,90. Além de brasileiros, os postos 

argentinos têm atraído também 

paraguaios, que pagam 

aproximadamente R$ 4,10 pelo litro da 

gasolina em seu país. 

 

Apesar da restrição, há postos de 

combustível argentinos permitindo até 

30 litros por veículo, desde que sejam 15 

litros de gasolina comum e outros 15 

litros de aditivada. 

 

Um motorista brasileiro que não quis se 

identificar diz que frentistas aceitam 

propina de R$ 10 para encher o tanque. 

 

[ x ] 

 

Para não perder a viagem, alguns 

motoristas abastecem 15 litros em um 

posto e outros 15 litros em outro. Em 

razão da grande movimentação de 

estrangeiros, os postos organizam uma 

fila exclusiva para argentinos. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/gasolina-sobe-22-nas-bombas-e-ja-bate-nos-r-8-na-gaucha-bage.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/gasolina-sobe-22-nas-bombas-e-ja-bate-nos-r-8-na-gaucha-bage.shtml
http://www.folha.com.br/
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No Posto YPF, em Puerto Iguazú, o litro 

da gasolina super era vendida a 95,2 

pesos, o equivalente a R$ 3,50 - Denise 

Paro/Folhapress 

 

Representantes da Câmara de 

Combustíveis da província argentina de 

Missiones, Faruk Jalaf diz que Puerto 

Iguazú, cidade de 80 mil habitantes, tem 

apenas cinco postos e a quantidade de 

gasolina que chega à cidade não é 

suficiente para atender a demanda de 

motoristas do Brasil e do Paraguai. 

 

Em outras cidades argentinas, conta, há 

também uruguaios que cruzam a 

fronteira. "Os postos de combustíveis 

têm cotas que estão diminuindo". Jalaf 

diz que o valor da gasolina argentina está 

mais em conta porque o preço está 

congelado há mais de seis meses. Por 

isso, segundo ele, há postos à beira da 

falência. 

 

A busca pela economia leva brasileiros e 

paraguaios a enfrentarem filas durante 

duas horas ou mais para abastecer. 

 

Na manhã de quarta-feira (10), a 

reportagem observou que a fila em um 

posto da bandeira Shell passava de duas 

quadras. Até mesmo um comércio 

informal já se instalou na região dos 

postos. 

 

Ambulantes oferecem aos motoristas 

alfajor, água e serviço de câmbio –eles 

vendem peso, moeda argentina, por R$ 

0,031. 

 

Moradora de Foz do Iguaçu, a pedagoga 

Renata Cabral diz que vai a Puerto 

Iguazú a cada dez dias para abastecer. "É 

só ter um pouco de paciência. Pela 

diferença do valor dá para esperar 

tranquilo", conta. Para aproveitar a 

viagem, ela também costuma passar em 

supermercados para comprar carne e 

laticínios que também estão mais 

baratos do que no Brasil. 

 

Placa limita a 15 litros a venda de 

gasolina para carros estrangeiros em 

posto da Argentina - Denise 

Paro/Folhapress 

 

Outro frequentador dos postos 

argentinos é o produtor cultural 

Dalmont Benites. Este ano já é a terceira 

vez que ele cruza a fronteira para 

abastecer. 

 

Benites ressalta que além do preço 

atrativo, a gasolina argentina rende mais 

no veículo. "Com um tanque brasileiro 

eu ando uma semana, com o argentino, 

três semanas", diz. 

 

Além da fila nos postos, os motoristas 

estrangeiros também enfrentam uma 

fila para passar pela aduana. Antes de 

entrar na Argentina, é preciso mostrar o 

comprovante de vacinação completo 

para poder fazer o trâmite de ingresso. 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2021/11/gasolina-por-metade-do-
preco-na-argentina-gera-fila-de-
brasileiros.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/gasolina-por-metade-do-preco-na-argentina-gera-fila-de-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/gasolina-por-metade-do-preco-na-argentina-gera-fila-de-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/gasolina-por-metade-do-preco-na-argentina-gera-fila-de-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/gasolina-por-metade-do-preco-na-argentina-gera-fila-de-brasileiros.shtml
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Economia 

Inflação prejudica retomada 
do setor de serviços, que 
recua 0,6% em setembro 
 
Retração vem após cinco meses de 
altas; setor de transportes foi o mais 
afetado, segundo o IBGE 

 
12.nov.2021 às 9h25Atualizado: 
12.nov.2021 às 10h56 
Leonardo Vieceli 
RIO DE JANEIRO 
 
O volume do setor de serviços no Brasil 

contrariou projeções de analistas e teve 

queda de 0,6% em setembro, frente a 

agosto, informou nesta sexta-feira (12) o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). 

 

Foi a primeira baixa do setor após cinco 

meses de crescimento. Na comparação 

com setembro de 2020, quando a 

pandemia provocava mais restrições a 

atividades econômicas, houve alta de 

11,4%. 

 

Os resultados vieram abaixo das 

expectativas do mercado. Analistas 

consultados pela agência Bloomberg 

projetavam avanço de 0,5% no mês e de 

13,5% na comparação anual. 

 

Com a flexibilização da quarentena, 

restaurantes voltam a abrir seus salões 

para consumo local - Mathilde 

Missioneiro - 7.jul.2020/Folhapress 

 

Segundo o IBGE, quatro das cinco 

atividades investigadas pela pesquisa 

tiveram baixa em setembro, frente a 

agosto. O destaque negativo ocorreu no 

ramo de transportes (-1,9%). 

 

Nessa atividade, houve o efeito do 

aumento dos preços das passagens 

aéreas, indicou o instituto. 

 

"O principal impacto negativo nessa 

queda do setor de serviços veio dos 

transportes, que foram influenciados 

pelas quedas no transporte aéreo de 

passageiros, devido à alta de 28,19% no 

preço das passagens aéreas, no 

transporte rodoviário de cargas e 

também no ferroviário de cargas", 

apontou Rodrigo Lobo, gerente da 

pesquisa do IBGE. 

 

[ x ] 

 

As demais atividades que recuaram no 

período foram outros serviços (-4,7%), 

informação e comunicação (-0,9%) e 

serviços profissionais, administrativos e 

complementares (-1,1%). 

 

Segundo Lobo, a inflação ainda não 

afeta tanto o setor de serviços como um 

todo, na comparação com segmentos 

como a indústria e o comércio. 

 

A alta dos preços de serviços, frisou 

Lobo, ainda é menor do que a inflação de 

maneira geral e mais concentrada em 

itens específicos, como as passagens 

aéreas. 

 

Contudo, a partir da retomada dos 

serviços prestados às famílias, como 

bares, restaurantes e hotéis, o efeito 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/leonardo-vieceli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/setor-de-servicos-cresce-11-em-julho-e-atinge-maior-nivel-em-cinco-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/servicos-nao-recuperam-perdas-da-pandemia-apesar-de-alta-em-setembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/servicos-nao-recuperam-perdas-da-pandemia-apesar-de-alta-em-setembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-nao-se-esgota-em-2021-e-tambem-ameaca-precos-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/area-de-tecnologia-puxa-retomada-de-servicos-contratando-numero-menor-de-trabalhadores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/area-de-tecnologia-puxa-retomada-de-servicos-contratando-numero-menor-de-trabalhadores.shtml
http://www.folha.com.br/
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inflacionário pode abalar a recuperação 

do setor, segundo o analista. 

 

Ou seja, o avanço dos preços pode virar 

um desafio maior nos próximos meses. 

 

A atividade de serviços prestados às 

famílias (1,3%) foi a única a avançar na 

passagem de agosto para setembro. 

Mesmo assim, está 16,2% abaixo do 

patamar pré-pandemia, de fevereiro de 

2020. 

 

"A pressão inflacionária pode vir a trazer 

algum tipo de consequência negativa aos 

serviços prestados às famílias", disse 

Lobo. 

 

As empresas dessa atividade foram 

afetadas em cheio pelas restrições na 

crise sanitária. O baque ocorreu porque 

os negócios dependem da circulação de 

pessoas e do contato direto com clientes. 

 

Com a vacinação contra a Covid-19, as 

restrições ficaram menores, e há um 

estímulo para a volta das empresas. 

 

Segundo o IBGE, mesmo com a queda 

em setembro, o setor de serviços como 

um todo ainda acumula alta de 11,4% no 

ano, de janeiro a setembro. Em período 

maior, de 12 meses, o avanço é de 6,8%. 

 

O setor de serviços está 3,7% acima do 

patamar pré-pandemia, de fevereiro do 

ano passado. Em agosto de 2021, a 

diferença frente ao pré-crise era maior, 

de 4,3%. 

 

Conforme Lobo, a recente sequência de 

altas acabou elevando a base de 

comparação, o que também ajuda a 

explicar a perda de ritmo de parte das 

atividades em setembro. 

 

O índice de atividades turísticas, por sua 

vez, avançou 0,8% na comparação com 

agosto, informou o IBGE. Foi a quinta 

taxa positiva consecutiva, e o ganho no 

período foi de 49,9%. 

 

Apesar do resultado, o segmento de 

turismo ainda está 20,4% abaixo do 

patamar de fevereiro do ano passado. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2021/11/inflacao-prejudica-
retomada-do-setor-de-servicos-que-
recua-6-em-setembro.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://arte.folha.uol.com.br/ciencia/2021/veja-como-esta-a-vacinacao/brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-prejudica-retomada-do-setor-de-servicos-que-recua-6-em-setembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-prejudica-retomada-do-setor-de-servicos-que-recua-6-em-setembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-prejudica-retomada-do-setor-de-servicos-que-recua-6-em-setembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-prejudica-retomada-do-setor-de-servicos-que-recua-6-em-setembro.shtml
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Alexandre pede vista em 
julgamento de ADI sobre 
poder de requisição da 
Defensoria 
 
12 de novembro de 2021, 8h50 
 
O ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal, pediu vista 

nesta sexta-feira (12/11) no julgamento 

do caso discute o poder das defensorias 

públicas para requisitar documentos 

não sigilosos às autoridades. A ação 

direta de inconstitucionalidade começou 

a ser apreciada nesta sexta no Plenário 

virtual do STF, em sessão que se encerra 

no dia 22. Com o pedido de Alexandre, o 

julgamento fica suspenso e não há data 

prevista para sua retomada.  

 

Ministro Alexandre de Moraes pediu 

vista no julgamento de ADI que 

discute poder de requisição da 

Defensoria 
Rosinei Coutinho/SCO/STF 

 

A ADI foi proposta pelo procurador-

geral da República, Augusto Aras, 

contra norma prevista pela Lei 

Complementar 80/1994. Foram 

também ajuizadas 22 ADIs contra leis 

estaduais que reproduziram essa regra. 

Entre os itens que podem ser solicitados 

estão certidões, exames, perícias, 

vistorias, diligências, processos, 

documentos, informações, 

esclarecimentos e demais providências 

necessárias à atuação do órgão. Por 

exemplo, em casos 

sobre disponibilidade de vagas em 

creches, fornecimento de medicação, 

contratos com instituições financeiras e 

planos de saúde. Segundo os defensores, 

por meio dessa prerrogativa é possível 

inclusive chegar à solução extrajudicial 

de várias questões. 

 

Até o o pedido de vista, apenas o relator 

do caso, ministro Edson Fachin, havia se 

manifestado. Ele votou pela 

improcedência do pedido, pois não 

identificou inconstitucionalidade na 

norma que confere o "poder de 

requisição" às defensorias. 

 

De acordo com o PGR, as regras 

conferem ao defensor público um 

atributo que advogados privados não 

têm. Além disso, subtrai determinados 

atos à apreciação judicial e 

desequilibra a relação processual, 

"notadamente na produção de provas, 

ao conferirem poderes exacerbados a 

apenas uma das partes, o que ofende o 

princípio da isonomia, do qual decorre o 

preceito da paridade de armas". 

 

Para Fachin, no entanto, "resta evidente 

não se tratar [a Defensoria] de categoria 

equiparada à Advocacia, seja ela pública 

ou privada, estando, na realidade, mais 

próxima ao desenho institucional 

atribuído ao próprio Ministério 

Público". 

 

"Ainda mais relevante que as diferenças 

exemplificativas citadas acima, 

entendo que a missão institucional da 

Defensoria Pública na promoção 

do amplo acesso à justiça e na redução 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm
https://www.conjur.com.br/2021-jun-05/pgr-questiona-leis-estaduais-atuacao-defensorias-publicas
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das desigualdades impede a 

aproximação pretendida pelo 

requerente com a Advocacia", 

acrescentou. 

 

Clique aqui para ler o voto do 

relator 

 

ADI 6.852 

  

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

12/alexandre-vista-acao-poder-

requisicao-defensoria  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/alexandre-vista-julgamento-adi-poder.pdf
https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/alexandre-vista-acao-poder-requisicao-defensoria
https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/alexandre-vista-acao-poder-requisicao-defensoria
https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/alexandre-vista-acao-poder-requisicao-defensoria
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Morador que quer remover 
poste para aumentar garagem 
deve arcar com custos 
 
12 de novembro de 2021, 10h37 
 
O deslocamento de poste de energia 

elétrica é de responsabilidade exclusiva 

do interessado, que deve arcar com os 

custos. Assim, a 1ª Câmara de Direito 

Público do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina negou pedido de um morador 

da cidade Ibirama para que 

a concessionária de energia elétrica 

arcasse com a remoção de um poste de 

energia e iluminação pública instalado 

em sua calçada. 

 

Segundo o morador, o poste de luz 

estaria atrapalhando a construção de 

uma garagem em sua casa 
Reprodução 

 

O autor alegou que o poste estaria 

dificultando a construção de uma 

garagem em seu imóvel. Dessa forma, a 

concessionária de energia elétrica teria 

interferido de forma irregular em sua 

propriedade, devendo pagar pela 

remoção do poste. 

 

Em primeira instância, o pedido foi 

julgado improcedente. O relator do 

recurso apresentado pelo dono do 

imóvel, desembargador Luiz Fernando 

Boller, afirmou que, quando o pedido de 

remoção deriva de interesse exclusivo do 

particular, deve ser aplicado o artigo 44, 

inciso VII, e o artigo 102, inciso XIII, da 

resolução 414/2010 da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), segundo os 

quais os custos da referida medida 

incumbem ao usuário que solicita o 

serviço. 

 

Para o magistrado, ao contrário do que 

foi alegado pelo proprietário, a 

existência do poste — que já está no local 

há 20 anos —, não inviabiliza o exercício 

do direito de propriedade. Além disso, 

segundo a decisão, não há nenhuma 

ilegalidade na localização do poste, pois 

o problema surgiu da forma que o autor 

da ação decidiu construir o novo imóvel. 

 

Por fim, o relator observou que a 

concessionária não se recusou a deslocar 

o poste, somente informou ao particular 

interessado que, para tanto, ele deveria 

arcar com os custos, o que é plenamente 

lícito e em total conformidade com as 

normas da Aneel. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

5001797-98.2020.8.24.0027 

  
https://www.conjur.com.br/2021-nov-
12/responsabilidade-morador-remover-
poste-interesse-particular  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/poste-luz-consumidor.pdf
https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/responsabilidade-morador-remover-poste-interesse-particular
https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/responsabilidade-morador-remover-poste-interesse-particular
https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/responsabilidade-morador-remover-poste-interesse-particular
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ICMS nas operações 
interestaduais de energia 
elétrica: sobre o RE 748.543 
 
12 de novembro de 2021, 7h10 
Por Rebeca Drummond de Andrade 
Müller e Anna Luísa Mota Guimarães 
 
Duas expressões, ambas de forte 

presença na rotina dos cidadãos 

brasileiros, nunca estiveram tão 

interligadas: tributação e carnaval, 

imortalizadas pelas lições atemporais de 

Alfredo Augusto Becker, que descreve 

em seu livro "Carnaval Tributário" a 

irracionalidade do sistema tributário 

brasileiro e seus efeitos danosos sobre a 

vida das pessoas. O termo, cunhado 

entre as décadas de 1980 e 1990, 

permanece mais que atual, o que leva à 

conclusão de que o nosso sistema 

tributário urge por uma boa 

reforma — seja pelo imbricado curso por 

onde caminham as leis e os atos 

normativos, seja pela rotina de formação 

da jurisprudência e dos precedentes. 

 

A jornada conta, ainda, com o nosso 

modelo de federalismo fiscal e a corrida 

por uma mínima autonomia financeira e 

tributária "que permita aos entes 

federados exercer suas competências 

próprias de forma autônoma" [1]. De 

competência, portanto, dos estados e 

protagonista de discussões como a 

chamada "guerra fiscal", o Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), previsto pelo inciso II 

do artigo 155 da CF, é um dos 

personagens centrais desse cenário 

envolto pela arrecadação e pela 

consecução das atividades estatais. Nos 

bastidores, se o ICMS é o protagonista, o 

contribuinte se torna o telespectador, 

aguardando as cenas dos próximos 

capítulos. 

 

Um dos casos emblemáticos, que bem 

demonstra a conjuntura descrita, é a 

dinâmica da cobrança do imposto sobre 

as operações interestaduais de 

fornecimento de energia elétrica para 

emprego em processo de 

industrialização, apreciado em 2020 

pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, em sede de repercussão geral 

(Tema nº 689), no RE nº 748.543. Qual 

estado teria a competência para, nessa 

hipótese, cobrar o ICMS: o de origem ou 

o de destino? 

 

A discussão é relevante tanto para os 

estados como para as empresas que 

atuam no setor de energia elétrica ou são 

grandes consumidoras desse bem. 

Segundo Lucas Bevilacqua e Leonardo 

Buissa [2], doutrina trazida pelo 

ministro Edson Fachin em seu voto, se 

estima que a arrecadação do imposto 

apenas nas transações de energia 

elétrica corresponde a 

aproximadamente 10% da arrecadação 

tributária total dos estados. 

 

Para a análise que faremos, alguns dos 

aspectos sobre o ICMS vem à tona. De 

antemão, há a compreensão de que a 

Constituição atribuiu à energia elétrica, 

para fins de tributação, a qualidade de 

mercadoria. Também se é lembrado que 

ele é um imposto real e indireto, uma vez 

que a sua incidência não está atrelada à 

capacidade contributiva, mas sim ao 

bem em si, e o seu ônus é, como regra, 

transmitido ao consumidor final. O 

ICMS pode, também, assumir o caráter 

seletivo, atrelando-se à essencialidade 

do produto. 

 

São balizas trazidas pela Constituição e 

que devem ser observadas pelos estados 

e pelo Distrito Federal [3]. No caso da 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-12/opiniao-icms-operacoes-interestaduais-energia-eletrica#author
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seletividade, o seu conceito está ligado à 

possibilidade de se fixar diferentes 

alíquotas para serviços mais 

importantes ou essenciais. Do outro 

lado, no âmbito do legislador ordinário, 

estão as isenções como a que afasta o 

imposto quando a operação tiver como 

destino a industrialização ou a 

comercialização de energia elétrica 

(artigo 3º, II, da LC nº 87/96). 

 

O ponto crucial para a presente análise 

traz a leitura do artigo 155, §2º, X, "b", 

da Constituição, cujo comando afasta a 

tributação do ICMS sobre operações que 

destinem energia elétrica a outros 

estados. O passar dos olhos sobre a 

redação nos levaria imediatamente a 

crer em uma regra de imunidade, 

todavia, sedimentou-se, no campo 

jurisprudencial, a compreensão de que o 

constituinte buscou proteger os entes, 

motivo pelo qual se estaria diante de 

regra protetiva voltada ao federalismo 

fiscal — e não ao contribuinte. [4] 

 

Com essas considerações iniciais, nos 

voltamos para a análise que propomos 

acerca da tese fixada em sede de 

repercussão geral, pelo STF, no citado 

RE 748.543, de relatoria do ministro 

Marco Aurélio. 

 

A nossa Constituição, como se se 

antecipasse às desigualdades intrínsecas 

ao solo brasileiro, viu na cobrança do 

ICMS um gatilho para a quebra do pacto 

federativo e ao desequilíbrio da relação 

entre os entes. 

 

É assim que, diante da capacidade de 

alguns estados concentrarem a 

produção de petróleo e demais recursos 

utilizados na geração de energia, ela 

vedou a cobrança do imposto, pelo 

estado de origem, sobre as operações 

que destinassem referidos bens a outras 

partes da federação, ou seja, para os 

estados de destino. Isso ocorre 

sobretudo em razão da premissa de que 

os entes produtores, a partir dos quais a 

energia é remetida, já contam com a 

participação no resultado daquela 

exploração (artigo 20, §1º, da CF). 

 

A tese divergente e vencedora, levantada 

pelo ministro Alexandre de Moraes, 

partiu justamente desse raciocínio. Para 

o ministro, a cobrança de ICMS seria 

possível apenas pelo estado destinatário 

da energia para fins de industrialização, 

ou seja, a alínea "b" do inciso X do §2º 

do artigo 155 da CF/1988 proibiria a 

cobrança do imposto apenas pelo estado 

de origem, em uma clara opção por 

beneficiar o estado de destino e 

reverenciar o federalismo fiscal. 

Resgatou-se os preceitos firmados pela 

corte no ano 2000 por meio do RE nº 

198.088/SP. 

 

A partir da leitura conjunta realizada 

com base no artigo 155, §2º, X, "b", e do 

artigo 20, §1º, ambos da CF, o foco da 

dinâmica tributária se voltou, assim, à 

proteção dos entes estaduais, e não à 

concessão de um tratamento favorecido 

ao setor produtivo. A hermenêutica 

lançada torna o caso ainda mais 

interessante, pois, na rotina de formação 

de precedentes tributários, 

acostumamo-nos a ver o diálogo que 

tangencia os interesses dos 

contribuintes e possíveis imunidades ou 

isenções. 

 

O ministro Alexandre de Moraes 

considerou, ainda, o disposto no §9º do 

artigo 34 do ADCT [5], o qual, em leitura 

conjunta com os demais dispositivos, 

demonstraria a intenção do constituinte 

sobre o tema ao autorizar a tributação 

integral do ICMS-Energia elétrica pelo 

estado destinatário. 
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Segundo a ratio do voto vencedor, 

apesar de se tratar de disposição 

transitória, não faria sentido a sua 

edição, caso não fosse a vontade do 

constituinte em centralizar a cobrança 

do ICMS nas mãos do estado de destino. 

 

Outro ponto de maior atenção veio com 

a proposta, igualmente levantada pelo 

ministro Alexandre de Moraes, quanto à 

declaração de inconstitucionalidade dos 

artigos 2º, §1º, III, e 3º, III, da Lei 

Complementar 87/1996. Os dispositivos 

ofertam uma isenção, já que limitam a 

tributação, ao manter a incidência do 

ICMS nos casos em que a operação 

interestadual relativa à energia elétrica 

não se destinar à industrialização ou à 

comercialização. 

 

Em sua visão, a Lei Complementar 

reduziu o alcance da Constituição 

Federal ao instituir tal limitação, o que 

colocaria os estados destinatários em 

uma situação de desvantagem em 

relação aos estados produtores. Assim, 

ainda que não se tratasse de processo 

industrial ou comercial, a incidência 

deveria ser afastada para abarcar toda a 

operação. O entendimento não foi 

abraçado pela maioria da corte, 

enfrentando divergências dos ministros 

Gilmar Mendes e Roberto Barroso. 

 

O ministro Gilmar Mendes, chancelando 

o resgate da jurisprudência do STF no 

sentido de que em questão não estaria 

hipótese de imunidade, entendeu que o 

legislador, tendo margem para tanto, foi 

o ator responsável por eleger algumas 

das operações para afastar a tributação. 

Já o ministro Roberto Barroso explicou 

que a constitucionalidade dessas 

normas não era objeto do recurso, o que 

impediria o seu reconhecimento no caso. 

 

O debate do mérito contou com a 

interpretação vencida do relator, 

ministro Marco Aurélio. Para ele, o 

artigo 155, §2º, X, "b", da CF trata de 

imunidade abrangendo a entrada e a 

saída da mercadoria, uma vez que, à 

exceção daquela vinda do exterior, 

existiria apenas uma única transação. 

 

Caso não fosse adotado esse 

pensamento, segundo o ministro, se 

teria uma transformação do ICMS em 

um imposto de "importação", criando 

uma divisão na ideia de circulação de 

mercadorias, a qual seria destrinchada 

em duas etapas inexistentes: uma 

entrada e uma saída. Em verdade, a 

operação seria única e o próprio nome 

do imposto revelaria isso, de forma que, 

existindo imunidade, ela claramente 

abrangeria toda a operação e não apenas 

parte dela. 

 

Assim, o Tema 689 da repercussão geral 

foi fixado da seguinte forma: "Segundo o 

artigo 155, §2º, X, b, da CF/1988, cabe 

ao Estado de destino, em sua totalidade, 

o ICMS sobre a operação interestadual 

de fornecimento de energia elétrica a 

consumidor final, para emprego em 

processo de industrialização, não 

podendo o Estado de origem cobrar o 

referido imposto". 

 

A partir da tese formada, alguns 

apontamentos surgem. Ela faz, à luz da 

CF, menção expressa à energia "para 

emprego em processo de 

industrialização", nada obstante o texto 

constitucional não se valha desse termo. 

Quem o utiliza é a Lei Kandir, e 

justamente nos dispositivos trazidos 

pelo ministro Alexandre de Moraes 

(artigo 2º, §1º, III e artigo 3º, III) na 

parte em que não foi acompanhada pelos 

demais ministros, como bem apontou 

Fernando Scaff ao lançar o 

questionamento se teria havido uma 

possível invasão de competência do 

STJ [6]. 
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Trata-se de uma situação paradoxal, 

pois ao mesmo tempo em que não foi 

analisada a constitucionalidade dos 

dispositivos da LC 87/96, assentiu-se 

com a tese que abarca restrição não 

prevista pela Constituição. 

 

A verdade é que a CF apenas tratou da 

hipótese de tributação do ICMS, sobre 

energia elétrica nas remessas 

interestaduais, para prever que a 

competência seria a do estado de 

destino. Nada mais. A Lei Kandir foi 

que avançou para acrescentar a 

tributação, sob o regime de substituição 

tributária, quando a mercadoria fosse 

destinada ao consumidor final, ou seja, 

fora do escopo do uso da mercadoria 

para comercialização ou 

industrialização. 

 

Por outro lado, é possível que a ênfase 

dada ao termo indique que não será 

possível interpretar a utilização da 

energia elétrica para a consecução da 

atividade empresarial como um insumo 

no processo de industrialização, mas, 

sim, como uma operação de venda ao 

consumidor final. Ainda que assim seja, 

trata-se de lançar mão de afirmativa que 

não reflete a realidade jurídica, a 

repercussão econômica e a razão de ser 

legislativa, o que inevitavelmente 

esbarraria novamente na necessidade de 

pronunciamento do STJ. 

 

De acordo com o inciso IV do parágrafo 

único do artigo 4º da LC 87/96, sequer a 

pessoa física ou jurídica que adquira, 

entre outros, energia elétrica não 

destinada à comercialização ou à 

industrialização é tratada como 

consumidor final, mas sim como 

contribuinte. 

 

Para além disso, quando se utiliza a 

energia como insumo do processo 

industrial, a mercadoria é não só 

imprescindível ao produto final como 

incorporada aos seus custos, sendo 

aquele tributado pelo ICMS quando da 

saída, sem a possibilidade de 

creditamento, já que a entrada não fora 

tributada. Nesses casos, também não 

ocorreria o encerramento do processo 

produtivo a caracterizar o status de 

consumidor final. 

 

Seja como for, o precedente formado é 

emblemático por sua importância e 

pelas ramificações que dele decorrem. 

Representa, ele, impacto expressivo 

para os estados ao traduzir os embates 

em torno do federalismo fiscal, estando, 

na outra ponta, as empresas que 

necessitam de alta potência de energia 

elétrica disponível para dar vazão ao seu 

processo industrial. 

 

De um jeito ou de outro, é preciso que os 

contribuintes permaneçam sempre 

atentos às aplicações automáticas do 

Tema nº 689 da repercussão geral aos 

seus casos concretos, pois, sem margem 

para dúvidas, é necessária a análise 

casuística acerca da utilização da energia 

elétrica, aliando-a aos contornos das 

razões de decidir do STF. Até que venha 

a sonhada e boa reforma tributária, 

cuidados adicionais são necessários e 

sinônimos de cautela em meio ao eterno 

carnaval antevisto por Becker. 

  

 
[1] ARABI, Abhner Youssif 

Mota. Federalismo 

Brasileiro: Perspectivas 

descentralizadoras. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019. p. 79. 

 

[2] BEVILACQUA, Lucas e BUISSA, 

Leonardo. Seletividade, justiça fiscal e 

neutralidade concorrencial: o ICMS 

sobre energia elétrica nos Tribunais 

Superiores. In: Interesse público IP, 
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Belo Horizonte, ano 19, n.104, p.121-141, 

jul/ago, 2017, p.131. 

 

[3] Em relação à não cumulatividade, 

Marcus Abraham nos relembra que deve 

ser compensado o que for devido em 

cada operação relativa à circulação de 

mercadorias ou prestações de serviços 

com o já cobrado nas etapas anteriores 

pelo mesmo ou outro Estado. Cf. 

ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito 

Tributário Brasileiro. Editora Forense, 

2019, pg. 345. 

 

[4] Conforme registrou o Ministro Ilmar 

Galvão, "não se está, no caso, diante de 

imunidade propriamente dita (...) Não 

beneficia, portanto, o consumidor, mas 

o Estado de destino do produto, ao qual 

caberá todo o tributo sobre ele incidente, 

até a operação final". Cf. RE nº 

198.088/SP, Rel. Min, Ilmar Galvão, 

julgado em 10/02/2000. 

 

[5] "§9º. Até que lei complementar 

disponha sobre a matéria, as empresas 

distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de 

substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do 

produto de seus estabelecimentos, ainda 

que destinado a outra unidade da 

Federação, pelo pagamento do imposto 

sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias incidente sobre energia 

elétrica, desde a produção ou 

importação até a última operação, 

calculado o imposto sobre o preço então 

praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou ao 

Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação". 

 

[6] https://www.conjur.com.br/2020-

set-21/justica-tributaria-icms-energia-

interestadual-industrializacao-stf. 
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TJs têm tímida atuação no 
incentivo a recuperação 
extrajudicial 
 
Dado foi constatado em um estudo que 
analisa os processos sobre a 
recuperação de empresas nos tribunais 
do país. 
 
sexta-feira, 12 de novembro de 2021 

 
Na última segunda-feira, 8, foram 

apresentados os principais resultados 

da pesquisa "Métricas de Qualidade 

e Efetividade da Justiça 

Brasileira: um Estudo do 

Processo de Recuperação de 

Empresas". O estudo se propõe a 

analisar os processos que tratam sobre 

a recuperação de empresas nos 

tribunais do país a fim de identificar 

suas fragilidades e potencialidades 

para, então, propor soluções e práticas 

que possam aprimorar o sistema de 

insolvência no Brasil. 

 

O estudo é resultante de trabalho 

conjunto entre o CPJ - Centro de 

Pesquisas Judiciais da AMB - 

Associação dos Magistrados 

Brasileiros, o CIAPJ - Centro de 

Inovação, Administração e Pesquisa do 

Judiciário da FGV Conhecimento, e 

uma rede interinstitucional de 

pesquisadores. 

 

A análise leva em consideração os dados 

quantitativos dos tribunais brasileiros, 

bem como a visão dos envolvidos nesses 

processos, como magistrados, 

advogados especializados e empresas 

recuperadas. 

 
Pesquisa traz diagnóstico sobre sistema 

de insolvência nos tribunais.(Imagem: 

Freepik) 

 

Realidade no Brasil 

 

Os principais resultados da pesquisa 

foram apresentados durante o webinar 

"Efetividade da Recuperação de 

Empresas no Brasil". Na abertura do 

evento, a presidente da AMB, Renata 

Gil, ressaltou o atual cenário que 

abrange a recuperação judicial e 

extrajudicial de empresas no Brasil. 

 

Segundo a Serasa Experian, houve uma 

alta de 50% no volume de recuperação 

judicial em agosto deste ano, em 

comparação ao mesmo período de 

2020. A maior parte dos pedidos partiu 

do comércio, que responde por 43,2% 

das solicitações, maior porcentagem 

desde 2017. De acordo com o estudo, os 

números têm relação com o período de 

distanciamento social, adotado para 

conter a disseminação do coronavírus. 

 

"É mais que fundamental que a gente 

se debruce sobre o tema e é muito 

importante que, nesse contexto da 

pesquisa, estamos tratando também 

da fase pré-judicial da recuperação de 

empresas. Fico muito feliz que a FGV e 

a AMB estejam concentradas nesse 

esforço de subsidiar aqueles que têm 

responsabilidade constitucional de 

entregar políticas públicas para o 

Poder Judiciário. Já são cinco 

pesquisas realizadas dentro da nossa 

gestão. Esse é mais um estudo 

https://www.migalhas.com.br/quentes/348981/pedidos-de-recuperacao-judicial-cresceram-48-4--diz-serasa-experian
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importante para a nossa justiça e para 

a nação brasileira." 

 

Ainda na abertura do encontro virtual, 

o ministro do STJ, diretor do CPJ e 

professor da FGV, Luis Felipe Salomão, 

destacou que o estudo apresentado é 

uma pesquisa inédita no Brasil. 

Segundo o ministro, o assunto ainda é 

desconhecido no campo jurídico e no 

mundo empresarial. 

 

"A partir deste estudo, pioneiro e 

inédito, é possível identificar os 

gargalos no andamento dos processos 

de recuperação de empresas e, a partir 

daí, seja pela via legislativa ou pela 

atividade judicial, realizar os reparos 

possíveis. A pesquisa também é inédita 

porque não se limita ao campo do 

processo judicial. Ela examina também 

os aspectos extrajudiciais do processo 

de recuperação judicial." 

 

 Veja a íntegra do webinar aqui. 

 

Resultados 

 

O estudo identificou, por exemplo, que 

os Tribunais de Justiça têm uma 

"tímida atuação" no quanto à criação de 

planos de ação para incentivar a 

recuperação extrajudicial de empresas 

em dificuldade. Só três deles - os de 

Pernambuco, Santa Catarina e Roraima 

- possuem esse tipo de programa de 

incentivo. 

 

Além disso, os Tribunais de Justiça de 

São Paulo e do Rio de Janeiro 

concentraram quase metade de todos os 

processos de recuperação que foram 

instaurados em 2018 e 2019. Entre 

2018 e 2020, houve crescimento de 

43% no volume de processos da Justiça 

de 1º grau; 77% na de 2º grau e 13% de 

aumento dos processos no STJ. Além 

disso, a pesquisa constatou um 

aumento de 335% das recuperações 

extrajudiciais de empresas no âmbito 

dos TJs. 

 

O tempo médio da duração dos 

processos de recuperação judicial e 

extrajudicial de empresas também 

aumentou. Houve crescimento, em 

média, de 30% de 2018 para 2020 - 

apesar de o número de processos, 

anualmente, ter sido menor. 

 

Mediação 

 

Dos juízes que responderam à pesquisa, 

82% acreditam que a mediação poderia 

ser aplicada na apuração dos valores 

dos créditos sujeitos ao processo e à 

negociação entre devedora e credores. 

 

Os advogados entrevistados também 

informaram ter disposição para os 

métodos de solução consensual. Do 

total, 82% disseram que aconselham os 

seus clientes a prosseguir nas tratativas 

consensuais quando o processo de 

recuperação é encaminhado para a 

mediação ou conciliação. 

 

Já entre as empresas consultadas, 88% 

procuraram uma solução consensual 

para o seu caso. Mas 81% responderam 

que não identificaram ações dos 

Tribunais no sentido de incentivar a 

realização de opções extrajudiciais, com 

a atuação de mediadores e 

conciliadores. 

 

Lei de recuperações e falências 

 

A pesquisa mostrou, ainda, as 

mudanças que foram realizadas pela lei 

11.101/05 e que estão em vigor desde 

janeiro deste ano. Entre as principais 

alterações indicadas pelos advogados, 

consta a possibilidade de pagamento de 

dívidas fiscais com condições especiais. 

Passaram a ser permitidos 

https://www.youtube.com/watch?v=xHtwv_e6l5w
https://www.migalhas.com.br/quentes/339374/nova-lei-de-falencias-entra-em-vigor
https://www.migalhas.com.br/quentes/339374/nova-lei-de-falencias-entra-em-vigor
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parcelamentos prolongados e até 70% 

de descontos com a Fazenda Nacional. 

Eles também apontam os mecanismos 

que foram criados para dar mais 

segurança aos investidores que têm 

interesse em injetar dinheiro nas 

companhias. 

 

Evento - Não fique de fora! 

 

No dia 7/12, terça-feira, Migalhas 

realiza o importante seminário 

online "1º ano da Reforma da lei de 

Recuperação Judicial, 

Extrajudicial e Falência", que 

acontecerá das 9h às 12h30, sob a 

coordenação de Daniel Carnio Costa, 

juiz auxiliar da presidência do STJ. Não 

fique de fora e inscreva-se já! 

 

 Todas as informações sobre o 

evento podem ser acessadas 

clicando aqui. 

 

 
Com informações da AMB. 

 

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

/354725/tjs-tem-timida-atuacao-no-

incentivo-a-recuperacao-extrajudicial  

 

Retorne ao índice 

  

https://eventos.migalhas.com.br/evento/285/reforma_recuperacao
https://www.migalhas.com.br/quentes/354725/tjs-tem-timida-atuacao-no-incentivo-a-recuperacao-extrajudicial
https://www.migalhas.com.br/quentes/354725/tjs-tem-timida-atuacao-no-incentivo-a-recuperacao-extrajudicial
https://www.migalhas.com.br/quentes/354725/tjs-tem-timida-atuacao-no-incentivo-a-recuperacao-extrajudicial
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STJ: É possível incluir 
condomínio vincendo em 
execução extrajudicial 
 
4ª turma decidiu pela possibilidade 
desde que se trate de prestações 
homogêneas, contínuas e da mesma 
natureza. 
 
sexta-feira, 12 de novembro de 2021 
 
A 4ª turma do STJ estabeleceu que é 

possível incluir as parcelas vincendas 

na execução de título extrajudicial 

relativo a contribuições ordinárias ou 

extraordinárias de condomínio, desde 

que se trate de prestações homogêneas, 

contínuas e da mesma natureza. 

 

O pedido do condomínio havia sido 

negado pelas instâncias ordinárias sob 

o fundamento de que essa inclusão 

inviabilizaria para o devedor a 

impugnação dos valores lançados 

unilateralmente pelo credor, sendo 

possível apenas no cumprimento de 

sentença de ação ordinária. 

 
Fachada do prédio do STJ.(Imagem: 

OAB/DF) 

 

Execução de ação de cobrança 

 

O relator do recurso no STJ, ministro 

Luis Felipe Salomão, explicou que, em 

regra, o pedido da ação deve ser certo e 

determinado (CPC, artigo 322), isto é, 

deve ser expresso e especificar a 

qualidade ou quantidade do que se 

almeja. No entanto, lembrou, existem 

exceções com relação à certeza - como 

acontece com juros legais, correção 

monetária e verbas de sucumbência 

(parágrafo 1º do artigo 322) - e nas 

hipóteses que autorizam o pedido 

genérico, dispostas no parágrafo 1º do 

artigo 324. 

 

Segundo o magistrado, em se tratando 

de obrigações de trato sucessivo, 

entende-se que a inclusão de prestações 

vincendas durante o trâmite processual 

deve ser tida como pedido implícito ou 

presumido. Salomão ressaltou que, no 

processo de conhecimento, o CPC 

estabelece expressamente que as 

prestações periódicas, de trato 

sucessivo, independentemente de 

pedido expresso, serão incluídas 

enquanto durar a obrigação (artigo 

323) - o que também ocorre na ação de 

consignação em pagamento (artigo 

541). 

 

O relator destacou que, com relação à 

execução decorrente de ação de 

cobrança de taxas condominiais - título 

executivo judicial -, o STJ já 

sedimentou o entendimento de ser 

possível a inclusão de parcelas 

vincendas. 

 

No entanto, o ministro esclareceu que o 

tribunal também já se posicionou no 

sentido de que, no caso de título 

executivo judicial, não constando da 

sentença a condenação ao pagamento 

das prestações vincendas - embora 

passíveis de inclusão, ainda que não 

mencionadas no pedido inicial -, torna-

se impertinente a sua cobrança na 

execução. 

 

Prestações homogêneas 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art322
https://www.migalhas.com.br/
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Em relação ao processo de execução, 

afirmou o relator, ressalvado o crédito 

de alimentos, não existe dispositivo 

específico no mesmo sentido, tendo a 

possibilidade de inclusão das parcelas 

vincendas decorrido da extensão 

subsidiária das disposições do processo 

de conhecimento, tal como previsto 

no artigo 771, parágrafo único, do CPC. 

 

De acordo com Salomão, o CPC/15 pôs 

fim à controvérsia que existia sobre ser 

a taxa de condomínio cobrável por ação 

executiva ou por procedimento 

sumário. Agora, afirmou, a lei distingue 

duas situações em que o devedor 

responde pelas obrigações 

condominiais: a do inquilino que as 

assume como acessório do aluguel 

(artigo 784, VIII); e a do condômino em 

sua relação com o condomínio (artigo 

784, X). Em ambas, o devedor tem 

contra si título executivo extrajudicial. 

 

"Estando comprovados os requisitos 

do título executivo extrajudicial, 

mostra-se possível a inclusão, na 

execução, das parcelas vincendas no 

débito exequendo, até o cumprimento 

integral da obrigação no curso do 

processo, diante da exegese do artigo 

323 do CPC, aplicável 

subsidiariamente ao processo de 

execução, conforme os 

artigos 318 e 771, parágrafo único." 

 

O magistrado apontou que esse 

também é o entendimento previsto 

no Enunciado 86 da I Jornada de 

Direito Processual Civil do Conselho da 

Justiça Federal. Para o ministro, tal 

posicionamento "imprime concretude 

aos princípios da efetividade e da 

economia processual, evitando o 

ajuizamento de novas execuções com 

base em uma mesma relação jurídica 

obrigacional". 

 

Luis Felipe Salomão ponderou que, com 

relação às prestações sucessivas 

(pedido presumido), deve ser feita a 

ressalva de que apenas as prestações 

homogêneas, contínuas e da mesma 

natureza comportam essa inclusão 

automática na execução. 

 

"Havendo modificação da natureza da 

prestação, de sua homogeneidade - por 

exemplo, com a inclusão de uma taxa 

extra pelo condomínio -, bem como 

eventual ampliação do ato constritivo 

dela decorrente, deverá ser 

oportunizado ao devedor o direito de se 

defender, por meio de embargos, em 

relação a esse acréscimo e limitado ao 

referido conteúdo." 

 

 Processo: REsp 1.835.998 
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/354807/stj-e-possivel-incluir-
condominio-vincendo-em-execucao-
extrajudicial  
 
Retorne ao índice 
  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art771
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/1007
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201835998
https://www.migalhas.com.br/quentes/354807/stj-e-possivel-incluir-condominio-vincendo-em-execucao-extrajudicial
https://www.migalhas.com.br/quentes/354807/stj-e-possivel-incluir-condominio-vincendo-em-execucao-extrajudicial
https://www.migalhas.com.br/quentes/354807/stj-e-possivel-incluir-condominio-vincendo-em-execucao-extrajudicial
https://www.migalhas.com.br/quentes/354807/stj-e-possivel-incluir-condominio-vincendo-em-execucao-extrajudicial
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STJ restabelece plano de 
recuperação de 
concessionária do Rodoanel 
 
Com a decisão do STJ, permanece 
válido, até o trânsito em julgado do 
processo de recuperação judicial, o 
plano consolidado do grupo, aprovado 
pelos credores e homologado pelo juízo 
de primeiro grau. 
 
sexta-feira, 12 de novembro de 2021 
 
Considerando as alterações promovidas 

pela nova lei de recuperação judicial e 

falência (lei 14.112/20) e o risco de 

violação da ordem e da economia 

públicas, o presidente do STJ, 

ministro Humberto Martins, 

suspendeu nesta quarta-feira, 10, a 

decisão do TJ/SP que havia 

determinado a votação, em 45 dias, de 

novos planos de recuperação das 

empresas do Grupo Heber, ao qual 

pertence a SPMar, uma das 

concessionárias que administram o 

Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. 

 

Com a decisão do STJ, permanece 

válido, até o trânsito em julgado do 

processo de recuperação judicial, o 

plano consolidado do grupo, aprovado 

pelos credores e homologado pelo juízo 

de primeiro grau. A SPMar, que atua na 

administração dos trechos sul e leste do 

Rodoanel Mário Covas, sendo 

responsável pela gestão de 76% da via, 

apresentou um plano em separado. 

 

 
Ministro Humberto Martins, 

presidente do STJ.(Imagem: Gustavo 

Lima/STJ) 

 

A decisão afastada pelo ministro 

Martins havia dado efeito suspensivo a 

um recurso da Caixa Econômica 

Federal contra a homologação do plano 

do grupo em primeiro grau, 

determinando que novos planos fossem 

submetidos à votação dos credores em 

45 dias, sob pena de decretação da 

falência. De acordo com o Grupo Heber, 

essa determinação não decorreu de 

requerimento da CEF, caracterizando-

se como extra petita (fora do pedido). 

 

Para o ministro, é evidente a 

possibilidade de danos graves a partir 

da decisão do TJ/SP, pois o prazo 

exíguo eleva de forma dramática o risco 

de que todas as sociedades do grupo 

encerrem as suas atividades, em 

prejuízo do interesse público, social e 

econômico - o que provavelmente 

afetaria também a situação da 

concessionária do rodoanel de São 

Paulo, a despeito da apresentação de 

seu plano de recuperação em separado, 

pois ela tem como sócias controladoras 

as demais empresas do grupo. 

 

"Com a falência das empresas, 

desaparecem os postos de empregos, a 

circulação de produtos e serviços 

relevantes (e de interesse público, 

inclusive), a geração de tributos, a 

produção e a circulação de riquezas." 

 

Planos aprovados duas vezes 

pelos credores 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14112.htm
https://www.migalhas.com.br/
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O Grupo Heber entrou com o pedido de 

recuperação em 2017. Os planos, 

aprovados pela assembleia geral de 

credores e homologados pelo juízo, 

foram anulados pelo TJ/SP. No ano 

passado, novos planos foram aprovados 

pela maioria dos credores, mas um 

deles, envolvendo nove sociedades, teve 

seus efeitos suspensos pela recente 

decisão do relator no Tribunal de 

Justiça. 

 

Segundo o pedido de suspensão 

apresentado à Presidência do STJ, a 

decisão da Corte bandeirante impôs 

determinações irreversíveis que podem 

acarretar a rescisão, caducidade ou 

extinção do contrato de concessão de 

serviço público e até mesmo a falência 

do grupo empresarial. 

 

Ao acolher o pedido do grupo, o 

ministro Humberto Martins destacou 

que a decisão do TJ/SP se fundamentou 

em suposto desrespeito à ordem 

anterior da corte quanto à necessidade 

de anuência prévia dos credores para a 

apresentação de um plano em 

consolidação substancial. Assim, ao 

autorizar a consolidação sem consultar 

previamente os credores, o juízo de 

primeiro grau teria desrespeitado a 

ordem. 

 

"Tal afirmação, todavia, desconsidera 

a circunstância de que as decisões do 

TJSP no sentido de que a consolidação 

substancial é matéria a ser submetida 

aos credores foram proferidas antes da 

entrada em vigor da Lei 14.112/2020." 

 

Segundo o ministro, a despeito de 

ampla discussão teórica sobre o 

assunto, a nova lei passou a regular 

expressamente a consolidação 

substancial, adotando a posição 

"cristalina e inequívoca" de que cabe ao 

juiz da recuperação decidir sobre a 

possibilidade de apresentação do plano 

consolidado, no caso de empresas de 

um mesmo grupo. Nesse plano, todos os 

ativos e passivos do grupo são reunidos, 

e as empresas se responsabilizam 

conjuntamente por todas as dívidas. 

 

 Processo: SLS 3.018 

 

Leia a decisão. 

 

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

/354786/stj-restabelece-plano-de-

recuperacao-de-concessionaria-do-

rodoanel  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/11/3A74A0E7996FD1_decisaostj.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/354786/stj-restabelece-plano-de-recuperacao-de-concessionaria-do-rodoanel
https://www.migalhas.com.br/quentes/354786/stj-restabelece-plano-de-recuperacao-de-concessionaria-do-rodoanel
https://www.migalhas.com.br/quentes/354786/stj-restabelece-plano-de-recuperacao-de-concessionaria-do-rodoanel
https://www.migalhas.com.br/quentes/354786/stj-restabelece-plano-de-recuperacao-de-concessionaria-do-rodoanel
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STF decide que IPI integra 
PIS/Cofins de montadoras em 
substituição tributária 
 
Decisão é favorável à União, que 
estimava impacto fiscal de R$ 1,3 bilhão 
por ano 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
12/11/2021 07:00 
 

Fábrica da Volkswagen em Taubaté, São 

Paulo / Crédito: Comunicação 

Volkswagen do Brasil 

 

Por unanimidade, os ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

declararam a constitucionalidade da 

inclusão do IPI na base de cálculo 

do PIS e da Cofins exigidos e 

recolhidos por fabricantes e 

importadoras de veículos em regime de 

substituição tributária. 

 

Com isso, os ministros negaram 

provimento ao recurso da Open Auto – 

Comércio e Serviços Automotivos LTDA 

(RE 605506). O julgamento foi 

encerrado na última quarta-feira (10/11) 

no plenário virtual do STF. 

 

A decisão é favorável à União, que 

estimava impacto fiscal de R$ 1,3 bilhão 

por ano e R$ 7,6 bilhões em cinco anos 

em caso de derrota, de acordo com a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias de 2022. 

Segundo dados do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), há ao menos 3,4 mil 

processos que podem ser afetados pela 

decisão nesse recurso. 

 

Em seu voto, a relatora, ministra Rosa 

Weber, concluiu que a revendedora, 

que impetrou o recurso, sequer recolhe o 

IPI. Assim, ela não pode alegar que o IPI 

está na base de cálculo do PIS e da Cofins 

na revenda. Na cadeia, quem paga o IPI 

são as fabricantes e importadoras de 

veículos. 

 

Para Rosa Weber, diferentemente do 

que argumenta a revendedora, não há 

correspondência entre o caso e o 

do ICMS na base do PIS e da Cofins. No 

julgamento da “tese do século”, o RE 

574706, o STF entendeu que o ICMS não 

integra a base das contribuições por não 

ser faturamento, mas sim um valor 

repassado à Fazenda Pública. Rosa 

Weber afirma que o argumento sobre a 

semelhança dos temas “seduz, mas não 

convence”. 

 

“Não há como o varejista de veículo dizer 

que estariam incidindo contribuições 

sociais sobre valores que não são receita 

dele, pois destinados à Fazenda, pois ele 

não recolhe IPI aos cofres públicos. O 

revendedor de automóveis, quando 

vende um veículo a um consumidor, não 

recebe qualquer valor que 

posteriormente recolherá a Fazenda 

Nacional como IPI”, diz a relatora. 

 

Por outro lado, Rosa Weber ressaltou 

que, do ponto de vista econômico, 

apesar de o revendedor não recolher o 

IPI, pode ser que, ao adquirir um 

produto, como um automóvel, ele tenha 

de pagar o preço desse produto mais o 

IPI, já que a fabricantes e os 

importadores recolhem o imposto. 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/notas-sobre-ipi-incidencia-operacoes-30072021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pis-cofins-13052021
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3791453
https://www.jota.info/tudo-sobre/cnj
https://www.jota.info/tudo-sobre/rosa-weber
https://www.jota.info/tudo-sobre/rosa-weber
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-entenda-os-aspectos-fundamentais-13052021
https://www.jota.info/tudo-sobre/tese-do-seculo
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


45 

 

 

Assim, o revendedor terá um “custo” que 

é igual à soma produto + IPI. Para não 

ter prejuízo, ele terá de fazer a revenda 

ao consumidor por um valor maior do 

que esse. Desse modo, disse a ministra, 

essa base de cálculo (produto + IPI) é 

“até generosa”. Na prática, essa base 

assume que o revendedor comercializará 

o veículo sem lucro, ou seja, sem elevar 

o preço na comparação com o pago às 

montadoras. 

 

Efeito limitado 
 
Nos casos em que eventualmente o 

revendedor efetuar vendas com 

prejuízo, ou seja, abaixo do que foi 

calculado para o recolhimento de 

tributos na etapa anterior, observou 

Rosa Weber, o varejista poderá pedir a 

restituição dos tributos recolhidos sobre 

essa diferença. “Não há, pois, qualquer 

violação à Magna Carta”, disse a 

ministra. 

 

Por meio do regime de substituição 

tributária, as fabricantes e importadoras 

consideradas substitutas recolhem 

antecipadamente o PIS e a Cofins que 

seriam pagos pelos revendedores, os 

substituídos. 

 

O tributarista Giusepe Pecorari Melotti, 

do escritório Bichara Advogados, afirma 

que, embora o julgamento seja 

relevante, ele pode ter um efeito 

limitado quanto ao tempo. 

 

No recurso, a empresa Open Auto – 

Comércio e Serviços Automotivos LTDA 

questiona a constitucionalidade da 

Medida Provisória (MP) 2.158-35/01. 

Essa MP, em seu artigo 43, define o 

regime de substituição tributária para os 

fabricantes e importadores de veículos. 

 

No entanto, a partir de 2002, com a 

edição da Lei 10.485/2002, a tributação 

de veículos automotores passou a ser 

pelo regime monofásico de PIS e Cofins, 

com a carga tributária concentrada em 

uma etapa da cadeia. “Então, essa regra 

que está sendo julgada pelo Supremo 

deve ter uma limitação quanto à 

produção de efeitos, porque em 2002 o 

regime de substituição tributária para os 

veículos caiu e entrou o monofásico”, 

explicou. 

 

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-decide-que-ipi-
integra-pis-cofins-de-montadoras-em-
substituicao-tributaria-12112021  
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Crises e transição energética 
global pressionam Brasil a 
acelerar nova matriz 
 
País aumenta combustíveis fósseis na 
eletricidade, lida com baixas de 
insumos para renováveis e não assina 
acordos na COP26 
 
LETÍCIA PAIVA 
12/11/2021 07:08 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

A crise de energia que o mundo 

atravessa indica que, daqui para frente, 

a transição para a lógica de uma 

economia de baixo carbono pode impor 

ainda mais desafios: urgência para a 

diversificação de matrizes, 

implementação de novas tecnologias em 

larga escala e mudanças no consumo. No 

Brasil, a rapidez com que isso acontecerá 

depende de cessar o acesso a fontes mais 

poluentes e acelerar a adesão a fontes 

limpas, que enfrenta reveses. 

 

Internacionalmente, a parte mais 

representativa do atual choque vem da 

China, onde apagões programados 

forçam a redução da demanda por 

energia elétrica, com o encarecimento 

do carvão e padrões de emissões mais 

rígidos. A crise tem efeitos na cadeia de 

suprimentos global – inclusive, para a 

produção de energia limpa no Brasil. 

 

Ao mesmo tempo, no mercado global, a 

oferta de petróleo diminuiu na 

pandemia, e os preços dos derivados 

subiram, embora a produção de 

combustíveis fósseis não deva cessar tão 

cedo. A produção de petróleo pode 

aumentar 57%, a de gás 71% e de carvão 

240% até 2030, segundo estudo 

financiado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e pelo 

Instituto do Meio Ambiente de 

Estocolmo, divulgado em outubro a 

partir da análise de 15 países entre os 

principais produtores. 

 

Após as negociações da COP26, que 

estão acontecendo em Glasgow, na 

Escócia, parte dos prognósticos podem 

mudar, com a mingua de investimentos 

nesse sentido: um grupo de 20 países, 

entre eles os Estados Unidos, se 

comprometeu a não financiar novos 

projetos de combustíveis fósseis 

internacionalmente; países em 

desenvolvimento, como África do Sul, 

receberam recursos para transição à 

energia limpa; e uma aliança de 

investidores se comprometeu a mover 

US$ 130 trilhões para investimentos 

alinhados à meta de neutralizar 

emissões. 

 

Entretanto, observando os acordos pelo 

lado do copo meio vazio, os esforços 

ficaram aquém das expectativas, com 

destaque negativo para o Brasil, que não 

assinou o acordo de financiamento 

externo e não participou do 

compromisso que busca eliminar o 

carvão mineral. Esse último, inclusive, 

deveria incluir 190 países, mas acabou 

com apenas 46, com os grandes 

produtores China, Índia e Rússia de 

fora. 

https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/mercado/crises-e-transicao-energetica-global-pressionam-brasil-a-acelerar-nova-matriz-12112021#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/cop-26
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Uma das principais questões nessa 

transição é como migrar para fontes 

neutras sem sacrificar o consumo de 

energia – o que significaria abandonar 

populações, já que na África 

Subsaariana, por exemplo, cerca de 60% 

das pessoas ainda não tem eletricidade, 

segundo o Banco Mundial. Não só isso. 

É preciso acomodar mais demanda, já 

que melhora da qualidade de vida 

depende significativamente dela. 

Evidentemente, os obstáculos variam 

entre as diferentes economias e o estágio 

em que se encontram. 

 

Na contramão, termelétricas 
aceleram 
 
No Brasil, mesmo com matriz pouco 

intensiva em carbono, também há uma 

corrida. Os efeitos do clima pressionam 

o fornecimento de eletricidade e trazem 

a imposição de repensar a dependência 

das hidrelétricas. Nos momentos de 

crise hídrica, como a atual, a matriz 

acaba se “sujando” com o aumento da 

participação de térmicas. 

 

Agosto teve a maior geração nesse 

modelo na história, produzindo 12% a 

mais de energia do que na crise anterior, 

em 2015, de acordo com o Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

Dentre as cerca de 3 mil centrais 

térmicas no país, 65% queimam fontes 

fósseis – a maioria é a gás natural, 

menos danoso do que diesel ou carvão, 

também usados. Há ainda 19 usinas em 

construção até 2026, sendo sete delas à 

base de combustíveis fósseis e o restante 

de biomassa. 

 

Nesse segundo tipo, embora não haja 

emissão de carbono na produção de 

energia, a cadeia não está livre de 

impactos no aquecimento global, 

especialmente considerando o cultivo 

em monocultura (da cana de açúcar, por 

exemplo) e as questões envolvendo 

manejo do solo – lembrando que, no 

Brasil, o desmatamento e a agropecuária 

respondem pela maior parte das 

emissões. 

 

Terreno fértil para eólicas no 
Semiárido 
 
Apesar de esse tipo de geração 

representar cerca de 30% do total diário 

neste mês, em seguida, na casa dos 10%, 

há a contribuição eólica, que tem 

capacidade distribuída em 695 parques. 

A maioria deles está no Nordeste, onde 

quase 90% desse tipo de energia é 

produzido. A expectativa é de 

crescimento: neste ano, a maior parte de 

todas as novas usinas construídas no 

Brasil eram eólicas. Esse avanço é 

resultado de investimentos massivos no 

setor nas últimas duas décadas, 

inclusive do BNDES. 

 

As vantagens dessa matriz são 

autoexplicativas: ela gera energia limpa, 

barata e, nas condições brasileiras, em 

quantidade abundante. O mercado tem 

essa percepção (tanto dos lados dos 

consumidores no mercado livre, que 

escolhem as fontes, quanto dos 

fornecedores) e mesmo as geradoras 

com projetos em outras áreas já estão se 

direcionando para essa mudança. 

 

Em 2018, subsidiária brasileira da 

gigante do setor State Power Investment 

Corporation of China (SPIC) iniciou a 

operação da concessão da hidrelétrica 

São Simão, na divisa de de Minas Gerais 

e Goiás, em parceria com outra chinesa 

e fundos. Agora, nesse curto período, 

não está no horizonte investir mais em 

usinas instaladas dessa fonte. Ela opera 

termelétrica no Rio de Janeiro e usinas 

eólicas na Paraíba, principais objetivos. 

A ambição é estar entre os três maiores 

geradores privados de energia até 2025. 

 

https://www.jota.info/tudo-sobre/ons
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“No mercado livre, não há mais 

desvantagem financeira em escolher 

novas fontes limpas, então esse setor irá 

crescer pela demanda, sem depender de 

grandes esforços ou incentivos 

públicos”, avalia Carlos Longo, diretor 

de comercialização de energia da SPIC 

Brasil. “Nesse processo, o gás natural 

ainda participará da transição, desde 

que compensado com captura de 

carbono”, afirma ele, que já foi 

conselheiro Associação Brasileira de 

Energia Eólica. 

 

Em contraste a grandes obras 

hidrelétricas nas últimas décadas, os 

parques eólicos também costumam ser 

defendidos como positivos no quesito 

impacto social. Em maio, ao divulgar 

financiamento da implantação do 

parque eólico Santa Martina 

9,  localizado em três cidades do Rio 

Grande do Norte, o BNDES destacou a 

perspectiva de aumento da renda 

familiar da população local. Os 350 

empregos esperados representariam 

mais de 10% das pessoas ocupadas no 

grupo de municípios. 

 

“O Semiárido é estratégico, mas não 

pode aparecer como um lugar a ser 

ocupado por empresas como se não 

houvessem biomas pessoas, culturas e 

problemas estruturais. É preciso pensar 

em incluir as comunidades, e não 

somente dar lugar a um processo de 

diversificação da matriz”, aponta Ricelia 

Maria Marinho Sales, professora da 

Universidade Federal de Campina 

Grande, na Paraíba. Ela apresentou 

projetos de inclusão da população, 

especialmente mulheres, na transição 

energética durante a COP26 em painel 

promovido pelo Instituto Alziras. 

 

Ainda, entre os avanços esperados com a 

energia eólica, que poderiam dar um 

salto na capacidade de geração, estão as 

instalações offshore (isto é, no oceano, 

alternativa muito usada na Europa), que 

o Brasil ainda não conta. Multinacionais 

como Equinor, Neoenergia, EDP e Engie 

já têm processos de licenciamento 

ambiental no Ibama para instalações. 

 

Soluções internacionais 
 
O ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, aproveitou a COP26 para 

dizer que o modelo deve ser incluído no 

próximo plano decenal, a ser 

apresentado em fevereiro, mas ainda 

não há regulamentação definida sobre 

como isso se daria – e não descartou o 

uso das térmicas, defendendo a 

necessidade delas como reserva de 

capacidade. 

 

Para aumentar o ritmo da representação 

eólica na matriz brasileira – a estimativa 

do ONS é que, até o fim de 2025, ela 

subirá para 13,6% –, inovação e 

tecnologia precisariam avançar junto. A 

maior parte das soluções não é 

brasileira. Os aerogeradores que 

compõem o Sistema Interligado 

Nacional costumam ser montados no 

país, mas fabricados por multinacionais 

baseadas no exterior. 

 

O primeiro desenvolvido em território 

nacional foi anunciado pela Weg, que 

projetou e construiu, e pela Engie, que 

instalou em Santa Catarina, em junho, 

após anos de pesquisas apoiadas pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica. 

“Só se terá mais autonomia com 

estímulo à pesquisa para inovação em 

áreas específicas, e programas com 

chamadas específicas para 

implementação das tecnologias pelo 

setor privado. É foco em ciência”, avalia 

o professor Carlos Frederico Duarte da 

Rocha, da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (Uerj), autor de livro sobre 

avanço da energia solar no Brasil. 
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Disputa por tecnologia na energia 
solar 
 
Essa barreira tecnológica pode ser um 

dos empecilhos para a continuidade do 

avanço da energia solar no Brasil, que, 

com período mais curto de 

investimentos do que a eólica, hoje 

representa cerca de 2% da matriz 

brasileira. Os fornecedores de placas 

voltaicas são, em sua maior parte, 

chineses. Há fábricas instaladas no 

Brasil, mas elas não comportam todo o 

mercado nacional. 

 

Assim, com a pressão energética na 

China e por mudanças nas matrizes de 

diferentes países, o mercado brasileiro 

está sujeito a essas flutuações. “Muitas 

fábricas tiveram de fazer rodízios para 

economizar energia, reduzindo a 

produção. Ao mesmo tempo, as placas 

de primeira linha deixaram de ser 

exportadas. Frequentemente, não 

sabemos exatamente quais placas 

podemos garantir a entrega”, relata 

Rodrigo Freire, cofundador da startup 

Holu, que conecta consumidores à 

cadeia para instalação da tecnologia. 

Democratizar o acesso seria o objetivo 

final, segundo ele. 

 

O avanço dessa matriz se dá sobretudo 

nas instalações de pequeno porte, para 

empresas e residências. Inclusive, com o 

aumento da conta de luz nos últimos 

anos, o investimento se tornou viável na 

comparação, já que um investimento de 

cerca de R$ 20 mil para instalação em 

casa para 20 anos de uso se 

dissolveria. Com isso, segundo dados da 

Agência Internacional de Energia 

reunidos pela Associação Brasileira de 

Energia Solar (Absolar), o Brasil foi o 

nono país que mais instalou novos 

sistemas de energia solar no ano 

passado, com aumento de 40% na 

capacidade instalada. 

 

Nesse sentido, surgiram modelos de 

financiamento só para o segmento. Foi 

essa a ideia da Solfácil, fintech que dá 

crédito para instalar o modelo desde 

2018, parcelando projetos 

frequentemente a custos menores do 

que o da conta de luz. “Diferentemente 

de outras fontes, essa é a única que o 

consumidor tem autonomia quanto ao 

tipo de energia usada, o que o blinda da 

escassez”, diz Fabio Carrara, fundador 

da empresa. 

 

Projeto no Senado 
 
Em discussão no Senado após ser 

aprovado pela Câmara dos Deputados 

em agosto, o PL 5829/2019 faz parte 

dessa movimentação. Ele criaria o 

marco legal para os micro e 

minigeradores de energia elétrica, 

demandando a participação de quem 

tem os sistemas nos custos associados à 

eletricidade, a partir de 15% e subindo 

gradualmente. Consumidores que já têm 

o sistema (ou que instalem nos 12 meses 

seguintes) permaneceriam isentos até o 

fim de 2045; para os novos, há regra de 

transição de seis anos. 

 

“O projeto ainda poderia ser melhorado, 

porque as faixas de tempo ainda não 

atingiram meio termo que seja bom para 

todo o sistema”, avalia Israel Lacerda, 

consultor do Senado e pesquisador do 

Instituto de Energia e Ambiente da 

Universidade de São Paulo. O texto foi 

assinado por entidades do setor, 

inclusive a Absolar. A expectativa das 

distribuidoras era que a contribuição 

chegasse a 62%. 

 

A necessidade do pagamento é 

justificado no projeto pelos encargos 

relativos à remuneração dos ativos do 

serviço de distribuição, da depreciação 

dos equipamentos da rede e do custo de 

operação e manutenção do serviço. 

“Para quem atua no setor, a aprovação 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2228151
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do marco gera um senso de urgência que 

está aquecendo o mercado”, afirma 

Freire, da Holu. 

 

Apesar de ter se dado desse modo até 

aqui, essa não é uma solução restrita ao 

uso particular. No fim de outubro, a 

estreante Essentia Energia, empresa da 

gestora Pátria, atuante no setor de 

renováveis desde 2006, concluiu as 

obras de sua usina Sol do Sertão, na 

Bahia, que teve R$ 1,4 bilhão em 

investimentos e já tem 90% de sua 

produção nos próximos 20 anos vendida 

para a Cemig. Em setembro, no sertão 

cearense, outro parque solar do 

tamanho de 800 campos de futebol e R$ 

950 milhões investidos também passou 

a funcionar – e distribui energia para o 

sistema nacional. 

 

Combustível e locomoção na 
próxima fronteira 
 
Embora se bata na tecla da necessidade 

de diversificar a matriz elétrica, também 

se trata, abertamente, de ampliar a 

capacidade de geração instalada, de 

modo tanto tanto a lidar com 

adversidades climáticas quanto a 

absorver a demanda. 

 

O consumo deve ser crescente, ainda 

mais considerando que parte da solução 

para mitigar as emissões advindas dos 

combustíveis para transporte – uma 

outra face da matriz energética 

brasileira – passam por eletrificação. 

“Como o Brasil investiu por décadas no 

transporte rodoviário, esse processo é 

mais complexo de desfazer. Como ele 

também demanda renda, para substituir 

frotas, poderia começar a partir das 

cidades”, afirma Hirdan de Medeiros 

Costa, professora do Instituto de 

Energia e Ambiente da Universidade de 

São Paulo (USP). 

 

Nesse sentido, uma das soluções que, 

globalmente, tem sido alvo de 

investimentos e discussões, inclusive na 

COP26, é o uso do chamado hidrogênio 

verde. Ele é produzido sem a emissão de 

carbono ou outros gases de efeito estufa, 

a partir da quebra da molécula da água 

por eletricidade de fontes limpas. A 

corrente elétrica parte a água em 

hidrogênio e oxigênio; para gerar 

energia, células combustíveis reúnem os 

elementos, gerando vapor de água como 

resíduo. 

 

É uma aposta para transporte de carga, 

aeronaves e indústrias, já que, mesmo 

havendo eletricidade limpa, o volume 

das baterias para armazenagem de carga 

é um impeditivo. E também é uma 

aposta como substituto do gás natural e 

substituindo o carvão na produção de 

aço, altamente poluente. Porém, o 

transporte ainda é um problema (por ser 

muito leve, ele precisa se tornar líquido 

ou comprimido) e os custos por quilo 

produzido são muito elevados. 

 

“Não temos toda a tecnologia e os 

recursos para aplicar em larga escala na 

sociedade no contexto brasileiro. Só faz 

sentido apostar alto se isso não significar 

deixar de desenvolver tecnologias para 

as fontes que já vemos grandes 

resultados no país”, explica o professor 

Carlos Martínez Huitle, do Instituto de 

Química da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), que pesquisa 

técnicas de geração de energia para 

produzir hidrogênio verde, completa. 

 

Internacionalmente, há investimentos 

massivos para que o processo se 

viabilize. Só na União Europeia, há um 

plano de investir 60 bilhões de euros até 

2030 nesse sentido. No Brasil, há 

projetos e acordos firmados por 

multinacionais baseados no Brasil, 

voltados à exportação. O Ministério de 
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Minas e Energia promete apresentar a 

Estratégia Nacional do Hidrogênio no 

início do ano que vem, com novas 

diretrizes sobre a questão. 
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Poder de requisição da 
Defensoria Pública: 
constitucional e necessário 
 
ADIs ora submetidas à apreciação do 
STF são vazias de empatia e 
solidariedade 
 
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA 
NETO 
12/11/2021 05:31 
 
comentários 

 
O procurador-geral da República propôs 

22 ADIs impugnando, perante o STF, 

normas federais e estaduais que 

conferem às defensorias públicas a 

atribuição de requisitar ao poder público 

certidões, exames, perícias, vistorias, 

diligências, processos, documentos, 

informações, esclarecimentos e outras 

providências. 

 

A principal ação, a ADI 6852, por meio 

da qual se impugnam preceitos da Lei 

Complementar Federal n. 80 (arts. 8º, 

XVI, 44, X, 56, XVI, 89, X e 128, X), está 

com julgamento virtual agendado no 

STF para sessão que vai desta sexta-feira 

(12) até o próximo dia 22. 

 

A matéria é de grande relevância. O 

poder de requisição é empregado por 

defensores públicos em todas as suas 

áreas de atuação. Na área 

previdenciária, por exemplo, trata-se de 

prerrogativa absolutamente 

indispensável. É comum que o assistido 

procure a Defensoria sem possuir a 

totalidade dos documentos necessários à 

propositura da ação. O defensor, então, 

requisita à autarquia previdenciária o 

seu envio. Só depois de receber os 

documentos e examiná-los, o defensor 

verifica a viabilidade da ação. 

 

Se a Defensoria não pudesse requisitar 

documentos, teria de ajuizar ação para 

obter do Judiciário decisão que 

determinasse aos órgãos públicos que os 

apresentassem. Com isso, a quantidade 

de ações propostas pela Defensoria 

Pública aumentaria gravemente, 

multiplicando o trabalho a ser realizado 

não só por defensores, mas também por 

advogados públicos e juízes, que 

também terão de oficiar nos processos. 

O prejuízo para a celeridade e a 

qualidade da prestação jurisdicional 

produziria, na prática, verdadeiro 

desastre institucional. 

 

As ADIs ajuizadas pelo PGR veiculam 

proposta de rearranjo institucional que 

está em contradição, até não mais poder, 

com o princípio da razoável duração do 

processo. Ao levar ao adiamento 

generalizado do atendimento dos 

assistidos, que costumam procurar a 

Defensoria para atender suas 

necessidades básicas, a eventual 

procedência das ADIs consubstanciaria 

um grave atentado aos direitos e 

interesses legítimos dos pobres, 

contradizendo o sentido teleológico 

mais básico subjacente à Constituição 

Federal de 1988. Tratar-se-ia de 

provimento cego à realidade do 

funcionamento concreto das 

instituições. 

 

Não há nos preceitos impugnados 

nenhuma inconstitucionalidade. No 

https://www.jota.info/autor/claudio-pereira-de-souza-neto
https://www.jota.info/autor/claudio-pereira-de-souza-neto
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/defensoria-publica-poder-requisicao-12112021#respond
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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exercício da jurisdição constitucional, 

cabe ao Judiciário verificar se a norma 

criada pelo legislador se situa dentro dos 

limites fixados pelo texto constitucional, 

dentro de sua “moldura normativa”. 

Cabe-lhe excluir apenas as normas que 

estiverem em contradição com o que é 

constitucionalmente obrigatório, não 

substituir uma solução 

constitucionalmente possível por outra 

que julgue superior, a partir de juízo 

subjetivo a respeito da conformação das 

instituições. 

 

No caso, as normas impugnadas 

maximizam a proteção dos direitos 

fundamentais dos hipossuficientes. 

Diante de normas editadas, pelo 

legislador, para protegê-los, cabe à 

jurisdição constitucional adotar severa 

autocontenção. A orientação pró-

hipossuficientes, como parâmetro 

interpretativo, é passível de ser extraída 

da finalidade constitucional de se 

promover a redução das desigualdades 

sociais, bem como a erradicação da 

pobreza e da marginalização (CF, art. 3º, 

III). Sobretudo, trata-se de parâmetro 

especialmente pertinente no atual 

contexto brasileiro, de agravamento da 

pobreza e da marginalização, que nos 

aferra à vexatória posição de um dos 

países mais desiguais do planeta. 

 

A igualdade, como se sabe, deve se 

manifestar também nas relações 

processuais, como prescrevem, ademais, 

os princípios da ampla defesa e do 

devido processo legal. Ao invés de violá-

la, como sugere o PGR em suas petições, 

o poder de requisição atribuído aos 

defensores fomenta a igualdade, 

atuando no sentido de reduzir os graves 

desequilíbrios que, também nos 

processos judiciais, prejudicam os 

hipossuficientes. 

 

O Ministério Púbico, incumbido da 

acusação, além de deter poder de 

requisição, pode conduzir diretamente 

investigações criminais, apesar de a 

Constituição Federal de 1988 ter 

cominado a atribuição à Polícia 

Judiciária. O superdimensionamento 

dos poderes do Ministério Público, que 

se verifica com o acúmulo de funções 

processuais e policiais, cria um grave 

desequilíbrio entre acusação e defesa, o 

qual é apenas moderado pela atribuição 

aos defensores da prerrogativa de 

realizar requisições. Os preceitos 

impugnados somente minoram a grave 

distorção quanto à paridade de armas 

que hoje desnatura o sistema acusatório 

em vigor no Brasil. 

 

A Advocacia Pública, com a qual a 

Defensoria Pública também litiga 

frequentemente (no caso da Defensoria 

Pública da União, quase não há 

processos ajuizados contra 

particulares), tem acesso, como 

integrante do Poder Executivo, aos 

dados da administração pública e aos 

respectivos documentos 

comprobatórios. É do interesse do 

Estado, obviamente, lhe fornecer tais 

elementos de prova. O poder de 

requisição apenas reduz a discrepância 

de informações entre Defensoria Pública 

e Advocacia Pública, conferindo aos 

pobres, ainda que parcialmente, a 

possibilidade de defenderem com 

efetividade os seus direitos. 

 

O PGR argumenta que o poder de 

requisição criaria discrepância com a 

advocacia privada. De plano, identifica-

se um problema de “lugar de fala”. A 

impugnação não foi apresentada pela 

OAB, que representa, plena e 

efetivamente, a advocacia e tem 

igualmente legitimidade para propor 

ADIs. 

 



54 

 

A advocacia nunca precisou que a PGR 

falasse por ela. A advocacia, por meio de 

seus representantes, tem atuado no 

sentido de ampliar e fortalecer o direito 

de defesa, não o contrário, como 

pretende o PGR. Os advogados têm se 

mobilizado em torno de institutos como, 

por exemplo, os da investigação 

defensiva (CFOAB – Provimento 

188/2018), do abuso de autoridade (Lei 

13.869/19) e do acesso à informação 

(Lei 12.527/2011). 

 

O PGR, ao sustentar que a prerrogativa 

de realizar requisições desequilibraria a 

relação entre Defensoria Pública e 

advocacia, incorre ainda em 

“contradição performática”: O 

Ministério Público, assim como a 

advocacia pública, possui prerrogativas 

processuais que não são estendidas à 

advocacia privada. É o caso, por 

exemplo, do prazo processual em dobro 

e da intimação pessoal.[1] A preocupação 

com a igualdade processual, fosse 

efetivamente dotada de autenticidade, 

conduziria à impugnação das 

prerrogativas processuais atribuídas 

também ao Ministério Público. 

 

Se há algum desequilíbrio no 

sistema processual brasileiro, este 

certamente não é provocado por 

prerrogativas cujo propósito é 

defender os direitos mais básicos 

das pessoas pobres. 

 

A pobreza produz uma reação em cadeia 

que afeta todas as dimensões da 

cidadania. É o que ocorre com o acesso à 

Justiça. O poder de requisição, conferido 

aos defensores por meio de decisão 

legislativa legítima, apenas mitiga esse 

efeito nefasto da pobreza. As ADIs ora 

submetidas à apreciação do STF são 

vazias de empatia e solidariedade: ao 

julgá-las improcedentes, a Corte, como 

tantas vezes tem feito na atual quadra 

histórica, mais uma vez reafirmará a 

prevalência do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

 
  
[1] A propósito do prazo em dobro, por 

exemplo, o STF consolidou o 

entendimento de que “o benefício do 

prazo recursal em dobro outorgado as 

pessoas estatais, por traduzir 

prerrogativa processual ditada pela 

necessidade objetiva de preservar o 

próprio interesse público, não ofende o 

postulado constitucional da igualdade 

entre as partes”. (RE 163691, Relator 

Celso de Mello, Primeira Turma, julgado 

em 11/04/1995, DJ 15-09-1995). As 

mesmas razões contam para se 

pronunciar a constitucionalidade das 

normas impugnadas na ADI 6852-DF. 
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